
 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (incluindo os 

riscos de Corrupção 

e Infrações Conexas) 

PPRGCIC  / PPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital Garcia de Orta, EPE - 2022 





                   Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (incluindo os riscos de Corrupção e Infrações Conexas)                                                                               
                   Hospital Garcia de Orta, EPE 

 
 

3 
PPRGCIC – PPR - HGO - Serviço de Auditoria Interna (SAI)  

 

Índice 

 

1. Introdução ................................................................................................................................................................5 

2. 1º Parte - ENQUADRAMENTO -  Riscos de Gestão Incluindo os de Corrupção e de Infrações Conexas ......5 

2.1. Recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) ....................................................................8 

2.2. A Integridade Pública .........................................................................................................................................15 

2.3. Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024, MENAC, RGPC e RGPDI ........................................................21 

 Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) .........................................................................................22 

 Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC) ................................................................................24 

 Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações (RGPDI) ........................................................29 

2.4. Outros Diplomas Legais .....................................................................................................................................32 

 Constituição da República portuguesa: ....................................................................................................33 

 Código do Procedimento Administrativo (CPA) ........................................................................................33 

 Código Penal ............................................................................................................................................36 

 Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas ............................................................................................37 

 Incompatibilidades dos Membros das Comissões e grupos de Trabalho do SNS ...................................38 

 Carta de Ética da Administração Pública .................................................................................................38 

2.5. Gestão do Risco .................................................................................................................................................39 

2.6. Instrumentos e medidas de prevenção de riscos de gestão, de corrupção e de infrações conexas .................45 

2.7. Plano de Controlo Interno Integrado do Ministério da Saúde (PCIIMS) .............................................................48 

3. 2.º Parte - Plano de Prevenção de Riscos (PPR) – 2022 ....................................................................................50 

3.1. Caracterização do Hospital ................................................................................................................................50 

 Missão, Visão e Valores ...........................................................................................................................50 

 Estrutura Orgânica ....................................................................................................................................50 

 Normas de Conduta HGO ........................................................................................................................52 

3.2. Responsabilidades no PPR ................................................................................................................................53 

 Universo de Serviços no PPR ..................................................................................................................54 

3.3. Elaboração das Matrizes de Risco e Monitorização...........................................................................................56 

3.4. Matrizes de Risco ...............................................................................................................................................58 

 Conselho de Administração (CA) e Transversais à Entidade ...................................................................58 

 Áreas Clínicas ...........................................................................................................................................62 

 Serviço de Gestão de Doentes (SGD) ......................................................................................................64 

 Serviço de Gestão de Sistemas de Informação (SGSI) ...........................................................................66 

 Serviço de Gestão Financeira (SGF) ........................................................................................................68 

 Serviço de Planeamento, Estudo, Análise e Controlo de Gestão (SPEACG) ..........................................70 

 Unidade Local de Gestão do Acesso (ULGA) ..........................................................................................72 

 Serviço de Gestão Hoteleira (SGH) ..........................................................................................................73 

 Serviço de Gestão Logística (SGL) ..........................................................................................................75 



                   Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (incluindo os riscos de Corrupção e Infrações Conexas)                                                                               
                   Hospital Garcia de Orta, EPE 

 
 

4 
PPRGCIC – PPR - HGO - Serviço de Auditoria Interna (SAI)  

 Serviço de Gestão Logística - Stocks ......................................................................................................80 

 Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) ................................................................................83 

 Serviço de Instalações e Equipamentos (SIE) e Comissão de Risco não Clínico ...................................85 

 Serviço de Gestão de Qualidade (SGQ) e Comissão Qualidade e Segurança (CQS) ............................87 

 Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Responsabilidade Social (GCRPRS) .........................89 

 Serviços Farmacêuticos (SFARM) ...........................................................................................................90 

 Comissão de Proteção de Dados (CPD) ..................................................................................................91 

 Gabinete do Cidadão (GC) .......................................................................................................................92 

 Centro Garcia de Orta (CGO) – Ensino, Formação e Investigação .........................................................93 

 Gabinete de Promoção de Investimento e Parcerias (GPIP) ...................................................................96 

 Unidade de Gestão de Produtos de Apoio (UGPA). ................................................................................97 

 Serviço de Saúde Ocupacional (SSO) .....................................................................................................98 

 Serviço de Auditoria Interna (SAI) ............................................................................................................99 

4. Bibliografia...........................................................................................................................................................101 

 

 

Índice de tabelas: 

 

Tabela 1: Critérios de classificação dos riscos – segundo conceito da FERMA (Federation of European Risck Management 

Association) .....................................................................................................................................................................................42 

Tabela 2: Matriz de riscos (em função dos critérios da FERMA) ........................................................................................42 

Tabela 3- Conselho de Administração do HGO ..................................................................................................................51 

Tabela 4 Responsabilidades no PPR .................................................................................................................................53 

Tabela 5: Serviços/áreas previamente existentes no PPR .................................................................................................54 

Tabela 6: Serviços/áreas que passaram a integrar em 2022 o PPR ..................................................................................55 

 

Índice de figuras: 

Figura 1: Estrutura Integrada de Gestão de Riscos Empresarias do COSO II ...................................................................40 

Figura 2:Ética e Integridade na organizações – a prevenção da fraude e da corrupção (Maia (2022) ..............................41 

Figura 3- Estruturas organizacionais e aumento da probabilidade de fraude e corrupção (Maia (2022) ...........................47 

Figura 4: Organograma do HGO ........................................................................................................................................51 

  

file:///C:/Users/73028/Desktop/Plano%20Riscos/PPR_2022_V2_.docx%23_Toc97109537


                   Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (incluindo os riscos de Corrupção e Infrações Conexas)                                                                               
                   Hospital Garcia de Orta, EPE 

 
 

5 
PPRGCIC – PPR - HGO - Serviço de Auditoria Interna (SAI)  

1. INTRODUÇÃO 

O último Plano de Prevenção de Riscos de gestão (incluindo os riscos de Corrupção e Infrações Conexas) 

doravante designado de PPR do Hospital Garcia de Orta (HGO) foi submetido ao Conselho de Prevenção da 

Corrupção (CPC) em 2013, pelo que se apresenta neste documento uma nova versão do PPR, que certamente ao 

longo deste ano irá ser continuamente modelado de forma a elaborar-se o próximo PPR (que se estima trianual 2023-

2025) mais robusto e cabal.  

O presente documento é constituído por duas grandes partes. Uma primeira parte aonde se apresenta um 

enquadramento no âmbito dos riscos de gestão incluindo os de corrupção e infrações conexas, e uma segunda parte 

de caracter mais explicito da caracterização da entidade, respetivos riscos e medidas mitigadoras por serviço/áreas. 

Com este novo PPR foi efetuado uma reflexão dos riscos da entidade, das medidas mitigadoras, tendo sido 

reestruturadas as matrizes, com reformulações e/ou novos riscos e medidas de controlo por parte de áreas/serviços 

que já se dispunham de matriz de risco no PPR, bem como a inserção riscos/medidas por parte de áreas /serviços 

que ainda não dispunham de matriz de risco no PPR (foram introduzidas 13 novas áreas/ serviços). 

 

 

2. 1º PARTE - ENQUADRAMENTO -  RISCOS DE GESTÃO INCLUINDO OS DE 

CORRUPÇÃO E DE INFRAÇÕES CONEXAS 

O Hospital Garcia de Orta (HGO), no âmbito da sua missão, visão e objetivos estratégicos definidos, 

determina a concretização dos mesmos, através da adequação do Sistema de Controlo Interno (SCI) com 

o Sistema de Gestão de Riscos (SGR).  

A garantia da utilização racional dos recursos para um compromisso assistencial de qualidade exigem 

por parte desta entidade hospitalar a articulação entre as diversas partes da mesma e requerem em 

simultâneo, um elevado volume financeiro, aquisições/compras mediante o Código dos Contratos Públicos, 

a gestão eficaz dos recursos, nomeadamente dos diversos profissionais que emprega, dos equipamentos e 

dos stocks, a gestão eficaz do acesso (procura dos cuidados), registos em conformidade com o preconizado 

para a produção efetuada vs contratualizada,  entre outras particularidades, que conduzem à necessidade 

de políticas e procedimentos visando sobretudo o cumprimento das disposições legais e regulamentares, 

das  normas internas e estatutárias aplicáveis, a redução do desperdício/sustentabilidade e a integridade 

pública.  

O universo de riscos e respetivos impactos na prossecução dos objetivos da entidade são relevantes 

e requerem uma monitorização contínua, análise das medidas de mitigação e respetiva avaliação da eficácia 
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das mesmas. Por conseguinte a gestão de riscos encontra-se indissociável do controlo interno. O controlo 

interno é uma componente imprescindível na mitigação dos riscos para níveis tolerados e funciona como 

uma salvaguarda para a tomada de decisões, prevenindo a ocorrência de erros e irregularidades, ou 

minimizando as suas consequências.  

A gestão de riscos não poderá ser descurada pelas entidades, tal como preconizado por diversas 

organizações/entidades, em que se inclui o Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), que teceu várias 

recomendações desde 2009, incluindo a necessidade de elaboração do Plano de Prevenção de Riscos de 

Gestão (incluindo os de corrupção e de infrações conexas) e respetivos relatórios anuais de execução.  

Para além dos riscos de gestão em si de toda a atividade/funções, acrescem os riscos de corrupção 

e de infrações conexas.  

No portal da transparência.pt, surgem as seguintes definições: 

A fraude: Ato de enganar alguém de forma intencional para ganhar uma vantagem injusta ou ilegal 

(seja ela financeira, politica ou outra). 

Corrupção - Abuso de poder confiado para a obtenção de benefícios privados. A corrupção pode ser 

classificada como grande, pequena e politica, dependendo do volume de dinheiro perdido e do sector em 

que ocorra. 

Como conflitos de interesses: situação que ocorre quando um individuo é confrontado com a 

escolha entre os deveres e exigências da posição que detém na entidade para a qual trabalha, quer seja 

um governo, um negócio, ou uma organização da sociedade civil, e os seus próprios interesses privados. 

 

Portugal pelo Índice de Corrupção de Portugal de 2021 publicado no Portal transparência 

internacional – Transparency Internacional Portugal1, surge com o índice de 62 (a pontuação é feita de 0 

(país percecionado como muito corrupto) a 100 (país visto como muito transparente), mais é referido, que 

Portugal é um dos 26 países da Europa Ocidental e União Europeia abrangidos pelo relatório em que não 

se registaram evoluções significativas na última década e desde 2012 que regista variações anuais mínimas. 

Os documento do CPC intitulado Prevenção da Corrupção na gestão Pública – Mapeamento de áreas 

e fatores de risco (2018)2, enumera a saúde e farmacêuticas, a contratação pública como áreas de risco 

prioritárias na gestão pública. 

 
1 https://transparencia.pt/ 
2 https://www.cpc.tcontas.pt/documentos/outros/relatorio_mapeamento_riscos_2018.pdf 
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A recomendação da necessidade de prevenção da corrupção, foi, igualmente reforçada pelo n.º 1, do 

artigo 46.º, do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, que decretou para as Empresas Públicas o dever 

de cumprir “a legislação e a regulamentação em vigor relativas à prevenção da corrupção, devendo elaborar 

anualmente um relatório identificativo das ocorrências, ou risco de ocorrências, de factos mencionados na 

alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro”. O n.º 2, do artigo 46.º do mesmo 

Decreto-Lei determina, ainda, que o relatório referido no número anterior deve ser publicitado no sítio da 

Internet das entidades e da Unidade Técnica - UTAM (Unidade Técnica de Acompanhamento e 

Monitorização do Setor Público Empresarial). 

As recomendações do CPC serão alvo de uma síntese no ponto 1.1 deste enquadramento, a que se 

acresce no ponto 1.2 a recomendação da OCDE e CPC visando a Integridade pública. A integridade é o 

alicerce de base, para a prossecução de uma sociedade/entidade de confiança. 

O ano de 2021 foi particularmente rico na emissão de normativos visando o combate à corrupção. 

Destaca-se a Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 

37/2021, de 6 de abril), a criação do Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) e do Regime Geral de 

Prevenção da Corrupção (RGPC) (Decreto –Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro;  e o Regime Geral de 

Proteção de Denunciantes de Infrações (RGPDI) (Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro), pelo que se 

apresenta no ponto 1.3 deste enquadramento, uma síntese pela sua relevância e as alterações previstas 

aquando da entrada em vigor. 

Em continuidade com a legislação enumera-se no ponto 1.4 outros diplomas legais mais relevantes, 

bem como, depois, sobretudo a nível de códigos legislativos, uma enumeração dos artigos mais respeitantes 

ao âmbito. 

Para apoio na contextualização dos riscos de gestão incluindo os de corrupção e de infrações 

conexas, apresenta-se no ponto 1.5 um breve enquadramento face aos conceitos de gestão de risco e da 

metodologia COSO II (Committee of Sponsoring Organizations). 

No ponto 1.6 apresenta-se uma síntese dos principais instrumentos e medidas de combate à 

corrupção e minimização de riscos de gestão, a se recomenda igualmente a leitura de outros documentos 

de suporte tais como os Relatórios de Controlo Interno da Conta Geral do Estado disponibilizados no site 

da Direção Geral do Orçamento (DGO), Guiões/Memorandos de auditorias/fiscalizações disponibilizados no 

site da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) e a partilha de boas práticas entre entidades, entre 

outros documentos. 

Importa ainda que a Gestão de Risco se encontre em articulação com o Plano de Controlo Interno 

Integrado do Ministério da Saúde (PCIIMS) elaborado pelo Núcleo de Articulação do Controlo Interno 
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(NACI/IGAS) divulgado na intranet /Galateia do HGO, em Administração – Controlo Interno, pelo que no 

ponto 1.7 se apresenta as principais linhas de atuação deste plano, bem como as responsabilidades das 

entidades integrantes do plano. 

 

 

2.1. Recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) 

O CPC, “entidade administrativa independente, a funcionar junto do Tribunal de Contas, que 

desenvolve”, nos termos da Lei n.º 54/2008, de 4 de Setembro, “uma atividade de âmbito nacional no 

domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas”, produziu várias recomendações publicadas no 

site: https://www.cpc.tcontas.pt/recomendacoes.html, visando a gestão de riscos, que de forma resumida de 

seguida se elencam, as mais antes. 

 

Recomendação n.º 1/2009, de 1 de julho3, que vincula "os órgãos máximos das entidades gestoras de 

dinheiros, valores ou patrimónios públicos, seja qual for a sua natureza” a elaborar Planos de Prevenção 

de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRCIC): 

 1. Os órgãos máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos, seja 

qual for a sua natureza, devem, no prazo de 90 dias, elaborar planos de gestão de riscos de corrupção e 

infrações conexas, contendo, nomeadamente, os seguintes elementos: 

a) Identificação, relativamente a cada área ou departamento, dos riscos de corrupção e 

infrações conexas; 

b). Com base na referida identificação de riscos, indicação das medidas adotadas que previnam a 

sua ocorrência (por ex., mecanismos de controlo interno, segregação de funções, definição prévia de 

critérios gerais e abstratos, designadamente na concessão de benefícios públicos e no recurso a 

especialistas externos, nomeação de júris diferenciados para cada concurso, programação de ações 

de formação adequada, etc.); 

c) Definição e identificação dos vários responsáveis envolvidos na gestão do plano sob a direção do 

órgão dirigente máximo; 

d) Elaboração anual de um relatório sobre a execução do plano. 

 
3 https://www.cpc.tcontas.pt/documentos/recomendacoes/recomendacao_cpc_20090701.pdf 

https://www.cpc.tcontas.pt/recomendacoes.html
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  1.2 Os planos e os relatórios de execução referidos no número anterior devem ser remetidos ao 

Conselho Prevenção de Corrupção, bem como aos órgãos de superintendência, tutela e controlo.” 

 

Recomendação n.º 1/2010, de 7 de abril de 20104, aquele Conselho aditou, a necessidade de tais planos 

serem publicitados no sítio da internet das entidades. 

 

Recomendação n.º 5/2012, de 7 de novembro de 20125, consagra a existência de mecanismos de 

acompanhamento e de gestão de conflitos de interesses, instrumento fundamental na salvaguarda dos 

princípios do interesse público e salvaguarda do bem que é a saúde. Apresenta uma seriação de medidas 

a serem aplicadas, contudo dado que esta recomendação foi revogada pela atualização de recomendação 

neste âmbito: recomendação do CPC sobre Gestão dos Conflitos de Interesses no Sector Público, de 8 de 

janeiro de 2020, apresentam-se as medidas inseridas na recomendação vigente; 

 

Recomendação n.º 1/2015, de 7 de janeiro6, enaltece a necessidade de controlos a nível da 

contratação pública decorrente do peso e a importância dos contratos públicos na economia. Para isso, 

reforça a necessidade da atuação na identificação, prevenção e gestão de riscos de corrupção e infrações 

conexas no âmbito da contratação pública, da existência de recursos humanos com formação adequada, 

da garantia da transparência nos procedimentos de contratação pública, reduzindo o recurso ao ajuste 

direto, assegurar o funcionamento dos mecanismos de controlo de eventuais conflitos de interesses, 

potenciar o acesso a todos os cidadãos em condições de igualdade e solicitar aos órgãos de fiscalização, 

controlo e inspeção do Sector Público, nas suas ações, especial atenção à matéria objeto desta 

Recomendação. Esta recomendação foi revogada por recomendação do CPC de 2 de outubro de 2019 mais 

atualizada face ao âmbito; 

 

Recomendação n.º 3/2015, de 1 de julho de 20157, apresenta uma síntese da experiência de 5 anos da 

implementação da necessidade de prevenção da corrupção no sector público, em que recomenda: 

 
4 https://www.cpc.tcontas.pt/documentos/recomendacoes/recomendacao_cpc_20100407.pdf 
5 https://www.cpc.tcontas.pt/documentos/recomendacoes/recomendacao_cpc_20121107.pdf 
6 https://www.cpc.tcontas.pt/documentos/recomendacoes/recomendacao_cpc_20150107.pdf 
7 https://www.cpc.tcontas.pt/documentos/recomendacoes/recomendacao_cpc_20150107.pdf 
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▪ A necessidade de reforço que os “Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas (…) devem identificar de modo exaustivo os riscos de gestão, incluindo os de 

corrupção, bem como as correspondentes medidas preventivas;” 

▪ Os riscos devem ser identificados relativamente às funções, ações e procedimentos realizado 

por todas as unidades da estrutura orgânica das entidades, incluindo os gabinetes, as 

funções e os cargos de direção de topo, mesmo quando decorram de processos eletivos;” 

▪ Os planos devem designar responsáveis sectoriais e um responsável geral pela sua 

execução e monitorização, bem como pela elaboração dos correspondentes relatórios 

anuais, os quais poderão constituir um capitulo próprio dos relatórios de atividade das 

entidades a que respeitam; 

▪ As entidades devem realizar ações de formação, de divulgação, reflexão e 

esclarecimento dos seus Planos junto dos trabalhadores e que contribuam para o seu 

envolvimento numa cultura de prevenção de riscos; 

▪ Os Planos devem ser publicados nos sítios da internet das entidades a que respeitam, 

excetuando as matérias e as vertentes que apresentem uma natureza reservada, de 

modo a consolidar a promoção de uma politica de transparência na gestão pública; 

▪ O CPC reitera o pedido de colaboração ao Tribunal de Contas e a todos os organismos de 

controlo interno do Sector Público, para que, nas suas ações, verifiquem se as entidades sob 

o seu controlo dispõem e aplicam de modo efetivo os seus Planos de Prevenção de Riscos, 

incluindo a verificação sobre a elaboração dos correspondentes relatórios anuais de 

execução. 

 

Recomendação do CPC de 2 de outubro de 2019 sobre prevenção de corrupção a nível da 

contratação pública8, considerando as alterações necessárias à luz das alterações introduzidas ao Código 

dos Contratos Públicos (CCP), na sequência de novas Diretivas europeias em matéria de contratação 

pública. Por conseguinte o CPC deliberou as seguintes medidas: 

a) Reforçar a atuação na identificação, prevenção e gestão de riscos de corrupção e infrações conexas 

nos contratos públicos, quanto à sua formação e execução, devendo, em especial, fundamentar 

a decisão de contratar, a escolha do procedimento, a estimativa do valor do contrato e a 

escolha do adjudicatário; 

 
8 https://www.cpc.tcontas.pt/documentos/recomendacoes/recomendacao_cpc_20191002.pdf 
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b) Adotar instrumentos de planeamento específicos em matéria de contratação pública (v.g. planos 

de compras); 

c) Incentivas a existência de recursos humanos com formação adequada para a elaboração e 

aplicação das peças procedimentais respetivas, em especial, do convite a contratar, do programa 

do concurso e do caderno de encargos; 

d) Assegurar o funcionamento dos mecanismos de controlo de eventuais conflitos de interesses 

na contratação pública, designadamente os previstos no CCP e no Código do Procedimento 

Administrativo;  

e) Privilegiar o recurso a procedimentos concorrenciais em detrimento da consulta prévia e do 

ajuste direto; 

f) Nos casos de recurso à consulta prévia ou ao ajuste direto, adotar procedimentos de controlo interno 

que assegurem o cumprimento dos limites à formulação de convites às mesmas entidades; 

g) Garantir a transparência nos procedimentos de contratação pública, nomeadamente o cumprimento 

da obrigação de publicitação no portal da contratação pública;  

h) Assegurar que os gestores dos contratos são possuidores dos conhecimentos técnicos que 

os capacitem para o acompanhamento permanente da execução dos contratos e para o cabal 

cumprimento das demais obrigações decorrentes da lei. 

 

Recomendação do CPC de 8 de janeiro de 2020 sobre Gestão dos Conflitos de Interesses no Sector 

Público9, visando uma adequada prevenção e gestão para promoção da integridade e transparência, com 

a implementação das seguintes medidas: 

a) Criem e apliquem mecanismos de acompanhamento e de gestão de conflitos de interesses, 

devidamente publicitados, designadamente manuais de boas práticas e códigos de conduta que 

incluam, também, os períodos que antecedem e sucedem o exercício de funções públicas, 

em conformidade com o quadro legal e os valores éticos da organização; 

b) Incluam nos seus planos de prevenção de riscos de corrupção e de infrações conexas, e 

respetivos relatórios de execução, referência sobre a gestão de conflitos de interesses 

relativamente a todas as áreas de atuação, de cada área funcional da sua estrutura orgânica, 

 
9 https://www.cpc.tcontas.pt/documentos/recomendacoes/recomendacao_cpc_20200108.pdf 
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tendo em conta os resultados de autoavaliações que realizem sobre a respetiva politica de gestão 

de conflitos de interesses; 

c) Implementem medidas adequadas a prevenir e gerir situações de conflitos de interesses, reais, 

aparentes ou potenciais, quer envolvam trabalhadores que deixaram o cargo público para 

exercer funções privadas, quer trabalhadores que transitem do sector privado para o 

exercício de cargos públicos e sejam detentores de interesses privados que possam vir a 

colidir com o interesse geral no exercício de cargo público.   

d) Atribuam particular atenção, dado o risco potencial acrescido, às situações de duplas 

circulações entre o sector publico e o privado, designadas por “duplas portas giratórias”, 

quer do sector privado ---> sector público--> sector privado, quer do sector público -- > sector 

privado -- > sector público; 

e) Garantam a subscrição de declarações de interesses, incompatibilidades e impedimentos, 

pelos dirigentes e trabalhadores, relativamente a cada procedimento que lhes seja confiado no 

âmbito das suas funções e no qual tenham influência, nas quais assumam de forma inequívoca 

a inexistência de impedimentos ou de interesses privados que possam colocar em causa a 

isenção e o rigor que deve pautar a sua ação; 

f) Promovam uma cultura organizacional em ordem à inexistência de situações de conflitos 

de interesses; 

g) Desenvolvem ações de formação profissional de reflexão e sensibilização sobre a temática 

dos conflitos de interesses, junto de todos os trabalhadores dos serviços; 

h) Promovam a responsabilidade individual de todos os trabalhadores, reconhecendo e 

destacando as boas práticas e os bons exemplos de serviço público e promovendo 

atitudes de recusa de contacto e processamento relativamente a procedimentos 

administrativos em que, sob qualquer foram, tenham um interesse, ainda que através de 

terceiro; 

i) Estabeleçam mecanismos de monitorização da aplicação das medidas tomadas para prevenir 

e gerir situações de conflitos de interesses, bem como de sancionamento dos casos de 

incumprimento das obrigações declarativas de interesses, incompatibilidades e 

impedimentos; 

j) Identifiquem e caracterizem áreas de risco, designadamente as que resultem das situações de 

acumulações de funções, cujo tratamento deve ser efetuado no âmbito e nos mesmos termos 

do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e infrações conexas; 
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k) Assegurem no caso do exercício de cargos públicos em acumulação ou por inerência de funções, 

a adoção de idênticos procedimentos de controlo que garantam a imparcialidade dos atos 

praticados, mediante a prévia verificação das situações de impedimento, designadamente 

as previstas no Código do Procedimento Administrativo e em legislação especifica; 

l) Observem relativamente a eventuais conflitos de interesse na contratação pública o disposto 

na Recomendação do CPC, de 2 de outubro de 2019; 

m) Estabeleçam situações de obrigatoriedade de declarar o recebimento de ofertas no exercício 

de funções; 

n) Procedam regularmente a uma autoavaliação da respetiva politica de gestão de conflitos de 

interesse através da resposta sequencial ás seguintes questões: 

▪ Considera que gere adequadamente as situações de conflitos de interesses? 

▪ Dispõe de politicas e procedimentos adequados para gerir as situações de conflitos de 

interesses? 

▪ Está a aplicar devida e efetivamente as politicas e procedimentos da gestão de conflitos 

de interesses? 

 

Conforme consta igualmente na recomendação do CPC, o ordenamento jurídico português dispõe de 

instrumentos normativos que contemplam o controlo dos conflitos de interesses, de que se destacam os 

seguintes: 

▪ Constituição da república Portuguesa relativamente à responsabilidade, aos estatutos e ao 

regime dos funcionários da Administração Pública; 

▪ Código do Procedimento Administrativo; 

▪ Regime de incompatibilidades do pessoal de livre designação por titulares de cargos políticos 

(Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro); 

▪ Estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da Administração central, regional e 

local do Estado (Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações posteriores, republicada 

pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro); 

▪ Estatuto do gestor público (Decreto-lei n.º 71/2007, de 27 de março, com as alterações 

posteriores, republicado pela Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro); 
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▪ Regime jurídico das incompatibilidades no âmbito dos estabelecimentos e serviços do 

Sistema Nacional de Saúde e dos serviços e organismos do Ministério da Saúde (Decreto-lei 

n.º 14/2014, de 22 de janeiro) 

▪ Lei Geral do trabalho em Funções Públicas (em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho); 

▪ Código de Conduta do Governo (em anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 

53/2016, de 21 de setembro); 

▪ Regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos (Lei 

n.º 52/2019, de 31 de julho); 

▪ Estatuto dos Deputados (Lei n.º 60/2019, de 13 de agosto); 

▪ Criação da Entidade para a Transparência e aprovação do seu Estatuto (Lei Orgânica 4/2019, 

de 13 de setembro); 

▪ Código de Conduta dos Deputados à Assembleia da República (Resolução da Assembleia 

da República n.º 210/2019, de 20 de setembro). 

 

  

Recomendação do CPC de 6 de maio de 2020 sobre Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas no âmbito das medidas de resposta ao surto pandémico da Covid-1910, de que todos os 

“decisores e operadores no domínio da gestão pública mantenham os cuidados próprios de uma cultura 

promotora dos mais elevados índices de transparência, de ética e de integridade, mediante a adoção de 

medidas de prevenção e mitigação de riscos no âmbito das suas condutas, incluindo o reforço dos 

instrumentos de controlo interno”. As recomendações do CPC foram publicadas em Diário da República, 1.º 

série sob Resolução da Assembleia da Republica n. º4/2021 de 25 de janeiro de 2021, com as seguintes 

medidas indicadas: 

I. “Assegurem o controlo necessário para garantir a inexistência de conflitos de interesses, a 

transparência dos procedimentos de contratação pública e a integridade na execução dos contratos 

públicos, em especial, nas áreas da saúde e das infraestruturas.  

II. Reforcem os meios e instrumentos necessários para garantir a transparência, imparcialidade e 

integridade na atribuição de auxílios públicos e de prestações sociais, com o eventual recurso a 

plataformas de informação digital ou a portais de transparência.  

 
10 https://www.cpc.tcontas.pt/documentos/recomendacoes/recomendacao_cpc_20200506.pdf 
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III. Garantam a criação de instrumentos de monitorização e de avaliação concomitante da aplicação 

dos auxílios públicos, em obediência ao princípio da eficiência e da eficácia na aplicação de 

dinheiros públicos.  

IV. Exerçam um controlo efetivo sobre as operações de intervenção pública no Setor Empresarial e 

noutras Entidades Privadas beneficiárias, considerando, em especial, os sinais de alerta de risco 

de irregularidades, por forma a salvaguardar a legalidade, a correta aplicação dos recursos e a sua 

afetação às finalidades previstas”. 

 

2.2. A Integridade Pública  

A Recomendação da OCDE de 2017 sobre Integridade Pública veio constituir um caminho para a 

integridade nas organizações públicas. Através de medidas de intervenção distribuídas por três eixos, o 

sistema instituído pela Recomendação apresenta características de um sistema de gestão de riscos de 

integridade, e simultaneamente propicia a adoção de instrumentos atuantes na cultura e no clima 

organizacional.  

De seguida apresentam-se algumas citações de base sobre a integridade apresentadas no 

documento da OCDE sobre Integridade11: 

“A corrupção é uma das questões mais corrosivas do nosso tempo. Destrói recursos públicos, amplia 

as desigualdades económicas e sociais, cria descontentamento e polarização politica e reduz a confiança 

nas instituições.” 

 

Integridade para a Prosperidade 

Abordagens tradicionais baseadas na criação de mais regras, conformidade mais rigorosa e 

cumprimento rígido têm uma eficácia limitada. Uma resposta estratégica e sustentável à corrupção é a 

integridade pública. 

A integridade é um dos pilares das estruturas politicas, económicas e social e à prosperidade dos 

indivíduos e das sociedades como um todo. 

 

 
11 Recomendação da OCDE sobre Integridade Pública:   https://www.oecd.org/gov/ethics/integrity-recommendation-

brazilian-portuguese.pdf 

 

https://www.oecd.org/gov/ethics/integrity-recommendation-brazilian-portuguese.pdf
https://www.oecd.org/gov/ethics/integrity-recommendation-brazilian-portuguese.pdf


                   Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (incluindo os riscos de Corrupção e Infrações Conexas)                                                                               
                   Hospital Garcia de Orta, EPE 

 
 

16 
PPRGCIC – PPR - HGO - Serviço de Auditoria Interna (SAI)  

“(…) O tráfico de influência, o desvio de propriedade pública, o uso de informações confidenciais e o 

abuso do poder são apenas alguns dos atos corruptos mais intrínsecos e que são prejudicais à sociedade. 

Transparência não é suficiente. Colocar informações disponíveis publicamente não é suficiente e deve 

ser acompanhada de mecanismos eficazes de escrutínio e responsabilização. 

 

Recomendação do CPC de 2 de maio de 201812 visando a Integridade Pública tendo por base a 

recomendação da OCDE de 2017, que de seguida se sumariza. 

 

I. Para efeitos da presente recomendação, são utilizadas as seguintes definições: 

 

Integridade pública refere o alinhamento consistente e a adesão a valores, princípios e normas éticas 

comuns para sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses privados no sector público. 

 

Setor público inclui os órgãos legislativos, executivos, administrativos e judiciais, e os seus funcionários 

públicos, nomeados ou eleitos, pagos ou não remunerados, em posição permanente ou temporária, nos 

níveos central e infranacional de governo. Pode incluir corporações públicas, empresas estatais e parcerias 

pública –privadas e os seus funcionários, bem como empregados e entidades que prestem serviços públicos 

(por exemplo, na saúde, educação e transportes públicos), que nalguns países podem ser contratados ou 

financiados de forma privada. 

 

I. Os Membros e os não Membros que adiram a esta Recomendação (doravante denominados de 

“Aderentes”) devem criar um sistema de integridade pública coerente e abrangente (eixo 1), 

propagar uma cultura de integridade pública (eixo 2) e uma eficaz prestação de contas (eixo 

3) . As medidas com maior detalhe deverão ser lidas nos documentos dos links referenciados em 

notas de rodapé n.º 11 e 12. De forma resumida apresentam-se de seguida as medidas: 

 

Eixo 1 - Criação de um Sistema de Integridade Pública coerente e abrangente 

 

Compromisso 

1. Demonstrar o compromisso nos mais altos níveis políticos e administrativos do sector público 

para aumentar a integridade pública e reduzir a corrupção garantindo adequados quadros 

 
12 https://www.cpc.tcontas.pt/documentos/recomendacoes_int/nota_recomendacao_OCDE.PDF 

 

https://www.cpc.tcontas.pt/documentos/recomendacoes_int/nota_recomendacao_OCDE.PDF
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legislativos e institucionais e um comportamento pessoal exemplar, incluindo um alto padrão de 

probidade demonstrado no desempenho de funções oficiais. 

 

Responsabilidades 

2. Responsabilidades institucionais claras nos níveis relevantes (organizacionais, subnacionais 

ou nacionais), em todo o sector público para fortalecer a eficácia do sistema de integridade 

pública, cujos elementos com responsabilidade central pelo desenvolvimento, 

implementação, cumprimento e/ou monitorização de elementos do sistema de integridade 

pública dentro da sua jurisdição tenham o mandato e a capacidade apropriados para 

cumprir suas responsabilidades. Devem promover mecanismos de cooperação entre esses 

funcionários públicos, unidades ou órgãos e compartilhar e desenvolver lições aprendidas 

com as boas práticas. 

 

Estratégia  

3. Desenvolver uma abordagem estratégica para o sector público que se baseie em evidências 

e vise atenuar os riscos de integridade pública, incluindo o desenvolvimento de benchmarks 

e indicadores, bem como reunir dados convincentes e relevantes sobre o nível de implementação, 

desempenho e eficácia geral do sistema de integridade pública. 

 

Padrões 

4. Definir altos padrões de conduta para funcionários públicos: 

▪ priorizando o interesse público, a adesão aos valores do serviço público, uma cultura 

aberta que facilite e recomende a aprendizagem, organizacional e encoraje a boa 

governança; 

▪ códigos de conduta ou códigos de ética, para esclarecer as expectativas e servir de base 

para a investigação e sanções disciplinares, administrativas, civis e/ou criminais, 

conforme apropriado; 

▪ procedimentos claros e proporcionais para ajudar a prevenir violações dos padrões de 

integridade pública e para gerir conflitos de interesse reais ou potenciais; 

▪ comunicar valores e padrões do sector público internamente em organizações do sector 

público e externamente para o sector privado, sociedade civil e indivíduos e pedir a esses 

parceiros que respeitem esses valores e padrões em suas interações com funcionários 

públicos. 
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Eixo 2 - Propagação de uma cultura de Integridade Pública: 

 

Toda a Sociedade 

5. Promover uma cultura de integridade pública à toda a sociedade, em parceria com o sector 

privado, com a sociedade civil e com os indivíduos, em particular através de encorajamento para 

uma responsabilidade compartilhada, consciencialização na sociedade dos benefícios da 

integridade pública e redução da tolerância às violações dos padrões de integridade pública e 

realizar. 

 

 Liderança 

6. Investir na liderança da integridade para demonstrar o compromisso da organização do 

sector público com a integridade, em particular através do desenvolvimento de estruturas de 

gestão que promovam responsabilidades para identificar e mitigar riscos de integridade pública, 

apoiar os dirigentes em seu papel como líderes éticos, estabelecendo mandatos claros, 

disponibilizando apoio organizacional (como instrumentos de controlo interno, recursos humanos 

e assessoria jurídica) e fornecendo  formação e orientação para aumentar a consciencialização 

em questões de integridade pública; 

 

 

Baseado em Mérito 

7. Promover um sector público profissional, baseado em mérito, dedicado aos valores do 

serviço público e à boa governança, de forma a evitar o favoritismo e o nepotismo, proteger 

contra interferências políticas indevidas e mitigar riscos de abuso de posição e faltas na conduta; 

Assegurar um sistema justo e aberto para recrutamento, seleção e promoção, com base em 

critérios objetivos e em um procedimento formalizado, e um sistema de avaliação que suporte a 

prestação de contas e um espírito de serviço público. 

 

Capacitação  

8. Fornecer informações suficientes, treino, orientação e conselhos em tempo útil para que os 

funcionários públicos apliquem padrões de integridade pública no local de trabalho, 

especialmente através de: 

a) informações claras e atualizadas sobre as políticas, regras e procedimentos administrativos da 

organização relevantes para a manutenção de altos padrões de integridade pública; 
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b) induzir e oferecer formação de integridade no trabalho para funcionários públicos ao longo de 

suas carreiras, a fim de aumentar a consciencialização e desenvolver capacidades essenciais 

para a análise de dilemas éticos e tornar os padrões de integridade pública aplicáveis e 

significativos nos seus próprios contextos pessoais; 

c) fornecer mecanismos de orientação e consulta formais e informais facilmente acessíveis para 

ajudar os funcionários públicos e aplicar padrões de integridade pública em seu trabalho diário, 

bem como gerir situações de conflito de interesses. 

 

Cultura Organizacional Abertura que responda a preocupações de integridade 

9. Apoiar uma cultura organizacional aberta no sector público que responda a preocupações de 

integridade, em particular através de: 

a) uma cultura aberta onde os dilemas éticos, as preocupações de integridade púbica e os erros 

podem ser discutidos livremente e, quando apropriado, com os representantes dos funcionários 

e onde a liderança é responsável e comprometida em fornecer conselhos oportunos e resolver 

problemas relevantes;  

b) fornecer regras e procedimentos claros para denunciar suspeitas de violação de padrões de 

integridade e assegurar, de acordo com os princípios fundamentais do direito interno, proteção 

legal e prática contra todos os tipos de tratamentos injustificados como resultado de denúncia de 

boa fé e por motivos razoáveis; 

c) fornecer canais alternativos para denunciar violações suspeitas de padrões de integridade 

incluindo, quando apropriado, a possibilidade de informar confidencialmente o órgão com 

permissão e capacidade para realizar uma investigação independente. 

 

Eixo 3 - Eficaz Prestação de Contas: 

 

Gestão de Riscos  

10. Aplicar um quadro de gestão de riscos e controlo interno para salvaguardar a integridade nas 

organizações do sector público, em particular através de: 

a) garantir um ambiente de controlo com objetivos claros que demonstrem o compromisso dos 

gestores com integridade pública e os valores do serviço público, e que forneça um nível 

razoável de garantia de eficiência, desempenho e conformidade de uma organização em leis 

e práticas; 

b) garantir uma abordagem estratégica para a gestão de riscos que inclua a avaliação dos riscos 

para a integridade pública, abordando as deficiências de controlo (incluindo a construção de 
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sinais de alerta em processos críticos), bem como a criação de um mecanismo eficiente de 

monitoramento e garantia da qualidade para o sistema de gestão de riscos; 

c) garantir que os mecanismos de controlo sejam coerentes e que incluam procedimentos claros 

para responder a possíveis suspeitas de violações de leis e regulamentos e facilitando o envio 

de relatórios às autoridades competentes, sem receio de represálias. 

 

Cumprimento 

11. Certificar que os mecanismos de cumprimento proporcionem respostas adequadas a todas as 

violações suspeitas de padrões de integridade pública por parte de funcionários públicos e outros, 

em particular através de: 

a) aplicar a justiça, objetividade e pontualidade no cumprimento de padrões de integridade 

pública (incluindo deteção, investigação, sanção e recurso) através do processo disciplinar, 

administrativo, civil e/ou criminal; 

b) promover mecanismos de cooperação e intercâmbio de informações entre os órgãos, 

unidades e funcionários relevantes (a nível organizacional, subnacional ou nacional) para 

evitar, sobreposições e lacunas e para aumentar a pontualidade e a proporcionalidade dos 

mecanismos de cumprimento; 

c) Incentivar a transparência nas organizações do sector público e face ao público sobre a 

eficácia dos mecanismos de cumprimento e os resultados dos casos, em particular através 

do desenvolvimento de dados estatísticos relevantes sobre os casos, respeitando a 

confidencialidade e outras disposições legais relevantes. 

 

Fiscalização 

12. Reforçar o papel da fiscalização e controlo externo no sistema de integridade pública em particular 

por via de: 

a) facilitar a aprendizagem organizacional e demonstrar a prestação de contas das organizações 

do sector público, fornecendo resposta adequadas (incluindo recursos, quando relevante) às 

sanções, decisões e aconselhamento formal por órgãos de fiscalização (como instituições 

superiores de auditoria, provedores de justiça ou comissões de informação), agências de 

cumprimento regulatório e tribunais administrativos; 

b) garantir que os órgãos de fiscalização, as agências de regulação e os tribunais 

administrativos que reforcem a integridade pública respondam às informações recebidas de 

terceiros sobre suspeitas de irregularidades ou más condutas (como queixas ou alegações 

apresentadas por empresas, funcionários e outros indivíduos); 
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c) assegurar o cumprimento imparcial das leis e dos regulamentos (que podem ser aplicados a 

organizações públicas e privadas e aos indivíduos) por órgãos de fiscalização regulatória; 

 

Transparência e Envolvimento das partes interessadas 

13. Incentivar a transparência e o envolvimento das partes interessadas em todas as etapas do 

processo politico e do ciclo politico para promover a prestação de contas e o interesse público, 

em particular por via de: 

a) Promover a transparência e um governo aberto, incluindo garantir o acesso à informação e dados 

abertos, juntamente com respostas oportunas aos pedidos de informação; 

b) Conceber a todas as partes interessadas – incluindo o sector privado, a sociedade civil e os 

indivíduos – acesso no desenvolvimento e na implementação das politicas públicas; 

c) Evitar a captura de politicas públicas por grupos de interesses particulares, através da gestão de 

situações de conflitos de interesses e da promoção da transparência nas atividades de “lobby” e 

no financiamento de partidos políticos e de campanhas eleitorais; 

d) Incentivar uma sociedade que inclua organizações de “supervisores”, grupos de cidadãos, 

sindicatos e meios de comunicação independentes. 

 

2.3. Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024, MENAC, RGPC e RGPDI 

O ano de 2021 foi particularmente rico na emissão de normativos visando o combate à corrupção. 

Destaca-se a Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 

37/2021, de 6 de abril), a criação do Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) e estabelece o Regime 

Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC) (Decreto –Lei n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro) e o Regime 

Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações (RGPDI) (Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro).  A 21 de 

dezembro foi publicada a Lei n.º 94/2021 que aprova medidas previstas na estratégia Nacional 

Anticorrupção, alterando o Código Penal, o Código de Processo Penal e leis conexas. 

A Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024, perspetivando a importância e a necessidade da 

prevenção, da deteção e da repressão da corrupção, institui sete prioridades:  

a) melhorar o conhecimento, a formação e as práticas institucionais em matéria de transparência e 

integridade; 

b) prevenir e detetar os riscos de corrupção na ação pública;  

c) comprometer o setor privado na prevenção, deteção e repressão da corrupção;  
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d) reforçar a articulação entre instituições públicas e privadas;  

e) garantir uma aplicação mais eficaz e uniforme dos mecanismos legais em matéria de repressão da 

corrupção, melhorar o tempo de resposta do sistema judicial e assegurar a adequação e efetividade 

da punição;  

f) produzir e divulgar periodicamente informação fiável sobre o fenómeno da corrupção;  

g) cooperar no plano internacional no combate à corrupção. 

 

O combate à fraude e à corrupção tem dois lados diferentes, mas complementares, a prevenção e a deteção, 

que devem ser abordadas simultaneamente por qualquer instituição de controlo interno ou externo. A 

deteção compreende a investigação e comprovação dos atos de corrupção, tendo em vista a sua punição 

pelas entidades competentes.  No âmbito do sistema de controlo interno da prevenção da corrupção, os 

planos de gestão de riscos da corrupção assumem um papel fundamental na eficácia deste combate, 

desde que implementados, monitorizados e avaliados periodicamente por todos os organismos 

públicos ou privados. Os OECI e outras entidades de controlo interno e externo têm também um papel 

decisivo na implementação, monitorização, controlo e avaliação dos planos de gestão de risco de fraude e 

de corrupção de todas as entidades públicas ou que recebam dinheiros públicos. 

 Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) 

O Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) criado por via do Decreto –Lei n.º 109-E/2021, de 9 de 

dezembro, em por missão a promoção da transparência e da integridade na ação pública e a garantia da 

efetividade de políticas de prevenção da corrupção e de infrações conexas, bem como, detém poderes de 

iniciativa, de controlo e de sanção. 

Conforme expresso no art.º 2 do decreto-lei o MENAC tem como atribuições: 

a). Desenvolver, em articulação com os membros do Governo responsáveis pelas áreas da 

Administração Pública, do ensino superior e da educação, a adoção de programas e iniciativas tendentes 

à criação de uma cultura de integridade e transparência, abrangendo todas as áreas da gestão 

pública e todos os níveis de ensino; 

b). Promover e controlar a implementação do RGPC; 

c). Apoiar entidades públicas na adoção e implementação dos programas de cumprimento normativo 

previstos no RGPC; 
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d). Emitir orientações e diretivas a que devem obedecer a adoção e implementação dos programas 

de cumprimento normativo pelas entidades abrangidas pelo RGPC, devendo essas orientações e diretivas 

constar do sítio na Internet do MENAC, em local facilmente identificável e com ferramentas de pesquisa; 

e). Planear o controlo e fiscalização do RGPC, articulando-se com as inspeções-gerais ou entidades 

equiparadas e inspeções regionais relativamente ao setor público; 

f). Fiscalizar, em articulação com as inspeções-gerais ou entidades equiparadas e inspeções 

regionais, a execução do RGPC; 

g) de Recolher e organizar informação relativa à prevenção e repressão da corrupção ativa ou 

passiva, do recebimento e oferta indevidos de vantagem, de tráfico de influência, de fraude na 

obtenção ou desvio de subsídio, subvenção ou crédito, de apropriação ilegítima de bens públicos, 

de administração danosa, de peculato, de participação económica em negócio, de abuso de poder, 

violação dever de segredo e de branqueamento de vantagens provenientes destes crimes, bem como 

de aquisições de imóveis ou valores mobiliários em consequência da obtenção ou uso ilícitos de 

informação privilegiada no exercício de funções na Administração Pública ou no sector público 

empresarial; 

h). Produzir e divulgar regularmente informação sobre a corrupção e infrações conexas e desenvolver 

campanhas tendentes à sua prevenção; 

i). Criar bancos de informação e operar uma plataforma comunicacional que facilite a troca de 

informações sobre estratégias e boas práticas de prevenção, deteção e repressão da corrupção e 

infrações conexas entre as entidades públicas com responsabilidades em matéria de prevenção e 

repressão da corrupção e infrações conexas; 

j). Elaborar o relatório anual anticorrupção e apresentá-lo ao Governo; 

k). Coordenar a conceção e execução do programa do mês anticorrupção; 

l). Instituir, em articulação com a Procuradoria-Geral da República, um procedimento de análise 

retrospetiva de processos penais findos referentes a corrupção e infrações conexas, com o objetivo de 

reforçar o conhecimento sobre estas infrações e de melhorar práticas de prevenção, deteção e repressão; 

m). Dar parecer, a solicitação da Assembleia da República, do Governo ou dos órgãos de governo 

próprio das regiões autónomas, sobre a elaboração ou aprovação de instrumentos normativos, internos ou 

internacionais, de prevenção ou repressão dos crimes referidos na alínea g); 

n) Coadjuvar o Governo, a pedido deste ou por iniciativa própria, na definição e na implementação 

de políticas relativas à prevenção, deteção e repressão da corrupção e infrações conexas; 
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o). Fiscalizar, em articulação com as pertinentes inspeções-gerais ou entidades equiparadas e 

inspeções regionais, a qualidade, eficácia e atualização dos instrumentos de cumprimento normativo 

adotados pela Administração Pública e pelo setor público empresarial para prevenção da corrupção 

e de infrações conexas; 

p). Instaurar, instruir e decidir processos relativos à prática de contraordenações previstas no 

RGPC e aplicar as respetivas coimas; 

q). Desenvolver, incentivar ou patrocinar, por si ou em colaboração com outras entidades, estudos, 

inquéritos, publicações, ações de formação e outras iniciativas semelhantes. 

 

Com a presente legislação revoga a Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, que criou o CPC, a tem efeitos 180 

dias após a sua publicação, por conseguinte entrará em vigor em junho de 2022. 

 Regime Geral de Prevenção da Corrupção (RGPC) 

O Regime geral da prevenção da corrupção, surge como anexo ao Decreto –Lei n.º 109-E/2021, de 9 de 

dezembro13 e entrará em vigor em junho de 2022, sendo que o regime sancionatório em dezembro de 2022. 

Torna-se indispensável a sua leitura integral, apesar de infra se enumerar os artigos mais enfatizados para 

o plano de prevenção de riscos (PPR). 

 

Este regime geral da prevenção da corrupção retira do domínio da soft law a implementação 

de instrumentos como os programas de cumprimento normativo, os quais deverão incluir os planos 

de prevenção ou gestão de riscos, os códigos de ética e de conduta, programas de formação, os 

canais de denúncia e a designação de um responsável pelo cumprimento normativo. 

São previstas sanções, nomeadamente contraordenacionais, aplicáveis quer ao setor público, 

quer ao setor privado, para a não adoção ou adoção deficiente ou incompleta de programas de 

cumprimento normativo. 

Este regime determina também a implementação de sistemas de controlo interno que 

assegurem a efetividade dos instrumentos integrantes do programa de cumprimento normativo, bem 

como a transparência e imparcialidade dos procedimentos e decisões, prevendo-se igualmente um 

regime sancionatório próprio. 

 

 

RGPC - Medidas de prevenção da corrupção - transcrevem-se os artigos infra 

 

 
13 Decreto-Lei n.º 109-E/2021 | DRE 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/109-e-2021-175659840
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Artigo 5.º - Programa de cumprimento normativo e responsável pelo cumprimento normativo 

 

1 - As entidades abrangidas adotam e implementam um programa de cumprimento normativo que inclua, pelo menos, 

um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas (PPR), um código de conduta, um programa de 

formação e um canal de denúncias, a fim de prevenirem, detetarem e sancionarem atos de corrupção e infrações 

conexas, levados a cabo contra ou através da entidade. 

2 - As entidades abrangidas designam, como elemento da direção superior ou equiparado, um responsável pelo 

cumprimento normativo, que garante e controla a aplicação do programa de cumprimento normativo. 

3 - O responsável pelo cumprimento normativo exerce as suas funções de modo independente, permanente e com 

autonomia decisória, devendo ser assegurado, pela respetiva entidade, que dispõe da informação interna e dos meios 

humanos e técnicos necessários ao bom desempenho da sua função. 

(…) 

 

Artigo 6.º - Plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas 

 

1 - As entidades abrangidas adotam e implementam um PPR que abranja toda a sua organização e atividade, incluindo 

áreas de administração, de direção, operacionais ou de suporte, e que contenha: 

 

a) A identificação, análise e classificação dos riscos e das situações que possam expor a entidade a atos de 

corrupção e infrações conexas, incluindo aqueles associados ao exercício de funções pelos titulares dos 

órgãos de administração e direção, considerando a realidade do setor e as áreas geográficas em que a 

entidade atua; 

 

b) Medidas preventivas e corretivas que permitam reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto dos 

riscos e situações identificados. 

 

 

2 - Do PPR devem constar: 

a) As áreas de atividade da entidade com risco de prática de atos de corrupção e infrações conexas; 

b) A probabilidade de ocorrência e o impacto previsível de cada situação, de forma a permitir a graduação 

dos riscos; 

c) Medidas preventivas e corretivas que permitam reduzir a probabilidade de ocorrência e o impacto dos 

riscos e situações identificados; 

d) Nas situações de risco elevado ou máximo, as medidas de prevenção mais exaustivas, sendo 

prioritária a respetiva execução; 
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e) A designação do responsável geral pela execução, controlo e revisão do PPR, que pode ser o responsável 

pelo cumprimento normativo. 

 

(…) 

4 - A execução do PPR está sujeita a controlo, efetuado nos seguintes termos: 

 

a) Elaboração, no mês de outubro, de relatório de avaliação intercalar nas situações identificadas de 

risco elevado ou máximo; 

b) Elaboração, no mês de abril do ano seguinte a que respeita a execução, de relatório de avaliação anual, 

contendo nomeadamente a quantificação do grau de implementação das medidas preventivas e 

corretivas identificadas, bem como a previsão da sua plena implementação. 

 

5 - O PPR é revisto a cada três anos ou sempre que se opere uma alteração nas atribuições ou na estrutura 

orgânica ou societária da entidade que justifique a revisão dos elementos referidos nos n.os 1 ou 2. 

 

6 - As entidades abrangidas asseguram a publicidade do PPR e dos relatórios previstos no n.º 3 aos seus 

trabalhadores, devendo fazê-lo através da intranet e na sua página oficial na Internet, caso as tenham, no prazo 

de 10 dias contados desde a sua implementação e respetivas revisões ou elaboração. 

 

7 - As entidades públicas abrangidas comunicam aos membros do Governo responsáveis pela respetiva 

direção, superintendência ou tutela, para conhecimento, e aos serviços de inspeção da respetiva área 

governativa, bem como ao MENAC, o PPR e os relatórios previstos no n.º 3 no prazo de 10 dias contados desde a 

sua implementação e respetivas revisões ou elaboração. 

(…) 

9 - As comunicações previstas nos ns.º 7 e 8 são feitas através de plataforma eletrónica a criar para o efeito, gerida 

pelo MENAC. 

 

Artigo 10.º - Sistema de avaliação 

As entidades abrangidas implementam mecanismos de avaliação do programa de cumprimento normativo, 

abrangendo os controlos previstos nos artigos 6.º, 15.º e 17.º, conforme aplicável, visando avaliar a respetiva 

eficácia e garantir a sua melhoria. 

 
Artigo 11.º - Responsabilidade do órgão de administração ou dirigente 

O órgão de administração ou dirigente das entidades abrangidas é responsável pela adoção e implementação dos 

programas de cumprimento normativo previstos no presente regime, sem prejuízo da competência conferida por lei a 

outros órgãos, dirigentes ou trabalhadores. 
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Artigo 12.º - Transparência administrativa 

 

1 - Sem prejuízo do disposto nos artigos 6.º e 7.º e de outras disposições legais que garantam o direito à informação 

e a transparência administrativa, as entidades públicas abrangidas publicam na intranet e na sua página oficial 

na Internet, pelo menos, os seguintes elementos: 

 

a) Lei orgânica e outros diplomas habilitantes, órgãos de direção e fiscalização, estrutura orgânica e 

organograma; 

b) Documentos de enquadramento estratégico e operacional e elenco dos principais serviços prestados ao 

público na área de missão; 

c) Plano de atividades, orçamento e contas, relatório de atividades e balanço social; 

d) Documentos de enquadramento legal ou que comportem interpretação do direito vigente relativos às áreas 

de missão; 

e) Informação básica sobre direitos e obrigações dos cidadãos e sobre os procedimentos a observar na 

relação destes com a Administração Pública; 

f) Guias descritivos dos mais relevantes procedimentos administrativos relativos aos bens ou serviços 

prestados; 

g) Tabelas atualizadas dos preços dos bens ou serviços prestados; 

h) Compromissos plurianuais e pagamentos e recebimentos em atraso; 

i) Relação dos benefícios e subvenções concedidos, com indicação do respetivo valor; 

j) Relação de doações, heranças, ofertas ou donativos recebidos, com indicação do respetivo valor; 

k) Avisos sobre o recrutamento de dirigentes e trabalhadores, bem como os despachos de designação dos 

dirigentes; 

l) Avisos sobre os procedimentos pré-contratuais mais relevantes; 

m) Contactos para interação com o cidadão e as empresas, incluindo formulário para reclamações e 

sugestões; 

n) Informação sobre sistemas procedimentais ou de gestão acreditados pelo Instituto Português de 

Acreditação, I. P., se aplicável. 

 

2 - Na divulgação de informação referida no número anterior, deve ser assegurada a acessibilidade, o uso, a qualidade, 

a compreensibilidade, a tempestividade e a integridade dos dados. 

3 - A informação referida na alínea e) do n.º 1 consta do Portal ePortugal enquanto portal único de acesso aos serviços 

prestados pela Administração Pública. 

4 - A publicação, divulgação e disponibilização, para consulta ou outro fim, de informações, documentos e outros 

conteúdos que, pela sua natureza e nos termos legais, possam ou devam ser disponibilizados ao público, sem prejuízo 
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do uso simultâneo de outros meios, deve estar disponível em formatos abertos, que permitam a leitura por máquina, 

para ser colocada ou indexada no Portal de Dados Abertos da Administração Pública, em www.dados.gov.pt. 

 

 

Artigo 15.º - Sistema de controlo interno 

 

1 - As entidades públicas abrangidas implementam um sistema de controlo interno proporcional à natureza, dimensão 

e complexidade da entidade e da atividade por esta prosseguida e que tenha por base modelos adequados de gestão 

dos riscos, de informação e de comunicação, em todas as áreas de intervenção, designadamente as identificadas no 

respetivo PPR. 

 

2 - O sistema de controlo interno engloba, nomeadamente, o plano de organização, as políticas, os métodos, 

procedimentos e boas práticas de controlo definidos pelos responsáveis, que contribuam para assegurar o 

desenvolvimento das atividades de forma ordenada, eficiente e transparente. 

 

3 - O sistema de controlo interno visa garantir, designadamente: 

 

a) O cumprimento e a legalidade das deliberações e decisões dos titulares dos respetivos órgãos; 

b) O respeito pelas políticas e objetivos definidos; 

c) O cumprimento das disposições legais e regulamentares; 

d) A adequada gestão e mitigação de riscos, tendo em atenção o PPR; 

e) O respeito pelos princípios e valores previstos no código de conduta; 

f) A prevenção e deteção de situações de ilegalidade, corrupção, fraude e erro; 

g) A salvaguarda dos ativos; 

h) A qualidade, tempestividade, integridade e fiabilidade da informação; 

i) A prevenção do favorecimento ou práticas discriminatórias; 

j) Os adequados mecanismos de planeamento, execução, revisão, controlo e aprovação das operações; 

k) A promoção da concorrência; 

l) A transparência das operações. 

 

 

4 - O sistema de controlo interno consta de manuais de procedimentos, tendo por base as melhores práticas nacionais 

e internacionais. 

 

5 - Para efeitos de avaliação da respetiva adequação e eficácia, as entidades públicas abrangidas promovem o 

acompanhamento regular da implementação do sistema de controlo interno, designadamente através da realização 
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de auditorias aleatórias, reportando superiormente os seus resultados e eventuais condicionantes, e implementam as 

necessárias medidas corretivas ou de aperfeiçoamento. 

 

Artigo 17.º - Procedimentos de controlo interno 

 

1 - As entidades privadas abrangidas implementam procedimentos e mecanismos internos de controlo que abranjam 

os principais riscos de corrupção identificados no PPR. 

 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, podem ser considerados os objetivos e adotada a abordagem 

definidos no artigo 15.º 

 

3 - Para efeitos de contratação pública, os procedimentos e mecanismos de controlo interno devem constar de 

manuais de procedimentos adequadamente publicitados. 

 

 

Ressalva-se que no RGPC no Capitulo IV consta do Regime sancionatório que entrará em vigor em dezembro de 

2022. 

 

 Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações (RGPDI) 

Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infrações (RGPDI) (Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro14) e estabelece 

o regime geral de proteção de denunciantes de infrações, transpondo a Diretiva (UE) 2019/1937 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2019, relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do 

direito da União e entrará em vigor em junho de 2022. 

Aos canais de denúncia é igualmente associado a designações como: canal de comunicação de irregularidades, e 

Whistleblowing / Whistleblower. 

Ressalva-se que para os Hospitais EPE, a existência de um canal de comunicação de irregularidades consta dos 

Estatutos dos Hospitais, Centros Hospitalares e Institutos Portugueses de Oncologia EPE, em especial no n.º 4 do 

art. 20.º , pelo que o HGO contempla um canal de comunicação de irregularidades através do e-mail 

irregularidades@hgo.min-saude.pt, por via ao recebimento de irregularidades visando:  

a) Violação de princípios e disposições legais, regulamentares e deontológicas por parte dos membros dos 

órgãos estatutários, trabalhadores, fornecedores de bens e prestadores de serviços no exercício dos seus 

cargos profissionais; 

 
14 0000300015.pdf (dre.pt) 
 

mailto:irregularidades@hgo.min-saude.pt
https://files.dre.pt/1s/2021/12/24400/0000300015.pdf
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b) Dano, abuso ou desvio relativo ao património do hospital E. P. E., ou dos utentes; 

c) Prejuízo à imagem ou reputação do hospital E. P. E. 

 

A Diretiva (UE) 2019/1937 transposta para a  Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro abrangem os seguintes domínios: 

▪ Contratação pública; 

▪ Serviços, produtos e mercados financeiros e prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento 

do terrorismo; 

▪ Segurança e conformidade dos produtos; 

▪ Segurança dos transportes; 

▪ Proteção do ambiente; 

▪ Proteção contra radiações e segurança nuclear; 

▪ Segurança dos alimentos para consumo humano e animal, saúde animal e bem-estar animal; 

▪ Saúde pública; 

▪ Defesa do consumidor; 

▪ Proteção da privacidade e dos dados pessoais e segurança da rede e dos sistemas de informação; 

 

Conforme art.º 9 do RGPDI os canais de denúncia interna permitem a apresentação e o seguimento seguros de 

denúncias, a fim de garantir a exaustividade, integridade e conservação da denúncia, a confidencialidade da 

identidade ou o anonimato dos denunciantes e a confidencialidade da identidade de terceiros mencionados na 

denúncia, e de impedir o acesso de pessoas não autorizadas. Pelo art.º 10 os canais de denúncia interna permitem, 

designadamente, a apresentação de denúncias, por escrito e ou verbalmente, por trabalhadores, anónimas ou com 

identificação do denunciante. Acresce conforme consta no art.º 21º a proibição de retaliação contra o denunciante e 

do art.º 22.º que menciona as medidas de apoio ao denunciante que inclui a proteção jurídica. 

Dado que a Lei que transpõe a Diretiva (EU) 2019/1937 é recente, infra apresenta-se um breve enquadramento por 

Pitta Simões (2021) da diretiva em causa,  

O Whistleblowing é um conjunto de canais (interno e externo) de reporte ou comunicação (de informações 

ou de denúncias), que sinalizam ou alertam (chamam atenção) para irregularidades ou violações a regras ou ao Direito 

da União Europeia (cf. art. 2.º da Diretiva) e de cada Estado-Membro, que pode ser diferente dos demais, cf. n.º 2 do 

art. 2.º e art. 3.º da Diretiva (hard law).  

O Whistleblowing deve ser também encarado como um dispositivo instrumental (com canais internos e 

externos) e procedimental (de direitos, deveres e garantias). É no fundo um conjunto de meios técnicos 

(tendencialmente eletrónicos e informatizados) e jurídicos, proporcionados num ambiente profissional, que devem 
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visar a proteção dos seus intervenientes (denunciantes, denunciados e também pessoal responsável pelo tratamento 

da denúncia, tais como a confidencialidade e um procedimento e processo equitativo e justo15. 

(..) O Whistleblower (…) será o denunciante. Dito isto, recorrendo à definição incita (…), denunciante é uma 

pessoa singular que comunica ou divulga publicamente informações sobre violações obtidas no âmbito das suas 

atividades profissionais. Podem ser denunciantes: funcionários públicos, não assalariados, titulares de participações 

sociais e pessoas pertencentes a órgãos de administração, de gestão ou de supervisão de empresas (incluindo 

membros não executivos), assim como voluntários e estagiários, remunerados ou não remunerados, ou quaisquer 

pessoas que trabalhem sob a supervisão e a direção de contratantes, subcontratantes e fornecedores (cf. n.º 1 do art. 

4.º, que deve ser conjugado com os arts. 45.º, relativo à circulação de trabalhadores, e 49.º referente à liberdade de 

estabelecimento, do Tratado de Funcionamento da UE, bem como o capítulo VI – medidas de proteção – da referida 

Diretiva). Assim, repara-se que os denunciantes podem denunciar a qualquer momento, antes, durante ou 

depois da relação profissional ter sido estabelecida, não estando previsto nenhum regime de caducidade ou 

prescrição para a comunicação (denúncia) ou divulgação da informação16.  

 

O não cumprimento do RGPDI também dará lugar a contraordenações que podem ser muito grave (n.º 1 do art.º27) 

e grave (n.º 3 do art.º27). 

 

Existe igualmente a possibilidade de denúncia externa a autoridades competentes, que de acordo com as suas 

atribuições e competências possam conhecer da matéria em causa na denuncia, incluindo: 

a) O Ministério Público;  

b) Os órgãos de polícia criminal;  

c) O Banco de Portugal;  

d) As autoridades administrativas independentes;  

e) Os institutos públicos;  

f) As inspeções -gerais e entidades equiparadas e outros serviços centrais da administração direta do Estado 

dotados de autonomia administrativa;  

g) As autarquias locais; e  

h) As associações públicas 

 

Exemplos de ligações a canais externos para reporte de irregularidades no âmbito da Corrupção e infrações 

conexas: 

 

FAQs | Departamento Central de Investigação e Ação Penal (ministeriopublico.pt) 

 
15 Anuario-da-Protecao-de-Dados-2021_Eletronico-1.pdf (unl.pt) 

 
16 Anuario-da-Protecao-de-Dados-2021_Eletronico-1.pdf (unl.pt) 

 

https://dciap.ministeriopublico.pt/perguntas-frequentes/apresentar-denuncia
https://protecaodedadosue.cedis.fd.unl.pt/wp-content/uploads/2021/08/Anuario-da-Protecao-de-Dados-2021_Eletronico-1.pdf
https://protecaodedadosue.cedis.fd.unl.pt/wp-content/uploads/2021/08/Anuario-da-Protecao-de-Dados-2021_Eletronico-1.pdf
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Provedoria | Transparência Internacional Portugal (transparencia.pt) 

 

2.4. Outros Diplomas Legais 

Da legislação evidenciada no ponto anterior, bem como, face às recomendações do CPC 

nomeadamente a Recomendação do CPC de 2 de outubro de 2019 sobre prevenção de corrupção a nível 

da contratação pública, ou seja, o Código dos Contratos Públicos, contudo na sua atual versão decorrente 

de alterações introduzidas com as alterações com Lei nº 30/2021, de 21 de maio e a Recomendação do 

CPC de 8 de janeiro de 2020 sobre Gestão dos Conflitos de Interesses no Sector Público, a qual apresenta 

o enquadramento da legislação neste âmbito e que se citou previamente no ponto 1.1, importa 

especificar/realçar outros diplomas, bem como detalhar alguns artigos mais relevantes. 

Deste modo, de seguida, apresentam-se os principais artigos da Constituição da República 

Portuguesa, do Código de Procedimento Administrativo, do Código Penal, da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas e a Carta de Ética da Função Pública.  

Acresce a necessidade de menção dos seguintes diplomas que todo o seu conteúdo é relevante nesta 

matéria:  

▪ Decreto –Lei n.º 71/2007, de 27 de Março- Estatuto do Gestor Público (versão atualizada)17;  

▪ Lei n.º 64/93 (versão atualizada) - Regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos 

titulares de cargos políticos e altos cargos públicos18;  

▪ Lei n.º 52/2019, de 31 de Julho relativa ao Regime do exercício de funções por titulares de 

cargos políticos e altos cargos públicos (versão atualizada)19;  

▪ Decreto-lei n.º 14/2014 de 22 de Janeiro – Incompatibilidades dos Membros das 

Comissões e grupos de Trabalho do SNS20; 

▪ Despacho n.º 2156-B/2014, de 10 de fevereiro de 2014 - modelo de declaração de 

inexistência de incompatibilidades, previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 14/2014, de 22 

de janeiro21; 

 

 
17 https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1252&tabela=leis&so_miolo= 
18 Lei n.º 64/93 - Diário da República n.º 200/1993, Série I-A de 1993-08-26| DRE 
19 ::: Lei n.º 52/2019, de 31 de Julho (pgdlisboa.pt) 
20 ::: DL n.º 14/2014, de 22 de Janeiro (pgdlisboa.pt) 
21 Despacho n.º 2156-B/2014 | DRE 

https://transparencia.pt/provedoria/
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1993-67055488
https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?artigo_id=3192A0020&nid=3192&tabela=leis&pagina=1&ficha=1&so_miolo=&nversao=
https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2046&tabela=leis&so_miolo=
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/2156-b-2014-1573582
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Ressalva-se que as referências legais, ou de outra natureza, neste plano incluídas, não dispensam ou 

substituem a consulta da legislação com valor oficial ou dos documentos que constituem a sua fonte, bem 

como da verificação contínua de possíveis versões atualizadas. 

 

 Constituição da República portuguesa: 

▪ Princípios Fundamentais (art.º 266.º) 

▪ Estrutura da Administração (art.º 267.º) 

▪ Direitos e garantias dos administrados (art.º 268.º) 

▪ Regime da Função Pública (art.º 269.º) 

▪ Restrições ao exercício de direitos (art.º 270.º) 

▪ Responsabilidade dos funcionários e agentes (art.º 271.º) 

 

 Código do Procedimento Administrativo (CPA)  

Princípios da atividade administrativa (artigos 3.º a 19.º do CPA)  

Legenda: * Princípios também constitucionalmente consagrados como «fundamentais» 

(artigo 266.º da CRP).  

Legalidade Obediência à lei e ao direito, dentro dos limites dos poderes conferidos aos órgãos e em 

conformidade com os respetivos fins.  

* Prossecução do interesse público e da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos (Este duplo 

princípio está expresso na CRP como missão e como limite da atuação da AP no seu todo.) Compete aos 

órgãos da AP prosseguir o interesse público, no respeito pelos direitos legalmente protegidos dos cidadãos. 

Boa administração Critérios de eficiência, economicidade e celeridade. Aproximar serviços às 

populações e de forma não burocratizada.  

* Igualdade Não privilegiar, beneficiar, prejudicar, privar de qualquer direito ou isentar de qualquer 

dever ninguém em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções 

políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual.  

* Proporcionalidade Adequar comportamentos aos fins prosseguidos.  
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* Justiça e da razoabilidade Tratar de forma justa todos os que entrem em relação com a AP. 

Razoabilidade Rejeitar soluções manifestamente desrazoáveis ou incompatíveis com a ideia de Direito, 

nomeadamente em matéria de interpretação das normas jurídicas e das valorações próprias do exercício 

da função administrativa.  

* Imparcialidade Considerar com objetividade todos os interesses relevantes no contexto decisório, e 

apenas estes. Adotar soluções organizacionais e procedimentais indispensáveis à preservação da isenção 

administrativa e à confiança nessa isenção.  

* Boa–fé: Ponderar os valores fundamentais do Direito relevantes em face das situações consideradas 

e, em especial, considerar a confiança suscitada na contraparte pela atuação administrativa em causa e o 

objetivo a alcançar com a atuação empreendida.  

Colaboração com os particulares: prestar informações e esclarecimentos de que os particulares 

careçam, responsabilizando–se a AP pelas informações, ainda que não obrigatórias, prestadas por escrito. 

Apoiar e estimular iniciativas dos particulares. Receber sugestões e informações dos particulares 

Participação: assegurar intervenção dos particulares na formação das decisões que lhes digam 

respeito, designadamente através da respetiva audiência. (O princípio é extensível a associações que 

tenham por objeto a defesa dos interesses dos particulares.)  

Decisão Pronúncia dos órgãos da AP sobre (1) todos os assuntos da sua competência que lhes sejam 

apresentados, nomeadamente os que aos interessados digam diretamente respeito, e sobre (2) quaisquer 

petições, representações, reclamações ou queixas formuladas em defesa da Constituição, das leis ou do 

interesse público. (Quando o interesse público o exija, os órgãos podem decidir sobre coisa diferente ou 

mais ampla do que a pedida. Não há dever de decisão quando o órgão competente tenha praticado ato 

administrativo sobre o mesmo pedido e formulado pelo mesmo particular com os mesmos fundamentos nos 

dois anos antecedentes.)  

Aplicáveis Administração eletrónica. Utilizar meios eletrónicos no desempenho da atividade, 

promovendo eficiência e transparência administrativas e a proximidade com os interessados. Garantir 

disponibilidade, acesso, integridade, autenticidade, confidencialidade, conservação e segurança da 

informação. Disponibilizar meios eletrónicos de relacionamento com a AP –– designadamente para formular 

pretensões, obter e prestar informações, realizar consultas, apresentar alegações, efetuar pagamentos e 

impugnar atos administrativos –– e divulgá-los de forma adequada. Assegurar igualdade no acesso aos 

serviços da Administração, não restringindo acesso nem discriminando quem aceda por meios não 

eletrónicos. Adotar medidas de diferenciação positiva para a utilização, pelos interessados, de meios 

eletrónicos no relacionamento com a AP.  
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Gratuitidade: Gratuitidade tendencial do procedimento administrativo, na medida em que leis 

especiais não imponham o pagamento de taxas por despesas, encargos ou outros custos suportados pela 

Administração. Isenção total ou parcial do pagamento de taxas ou despesas por insuficiência económica do 

interessado. 

Responsabilidade A AP responde por danos causados no exercício da sua atividade.  

Administração aberta Direito de acesso a arquivos e registos administrativos, sempre com 

salvaguarda da segurança interna e externa, da investigação criminal, do sigilo fiscal e da privacidade das 

pessoas.  

Proteção dos dados pessoais Direitos dos particulares à proteção dos seus dados pessoais e à 

segurança e integridade dos suportes, sistemas e aplicações utilizados. 

 Cooperação leal com a União Europeia Prestar informações, apresentar propostas e colaborar com 

a AP de outros Estados-membros no prazo estabelecido, sempre que o direito da União Europeia tal 

imponha.22 

 

 

Ressalva-se igualmente do CPA os seguintes artigos: 

 

Delegação de Poderes 

Artigo 44.º - Delegação de poderes 

Artigo 45.º - Poderes indelegáveis 

 

Garantias de Imparcialidade  

Artigo 69.º – Casos de impedimento 

Artigo 70.º – Arguição e declaração do impedimento 

Artigo 71.º – Efeitos da arguição do impedimento 

Artigo 72.º – Efeitos da declaração do impedimento 

Artigo 73.º – Fundamento da escusa e suspeição 

Artigo 74.º – Formulação do pedido 

Artigo 75.º – Decisão sobre a escusa ou suspeição 

Artigo 76.º – Sanções 

 
22 CPA e informação extraída de Mestrado-Gestao_Sector_Publico_Administrativo-Joao_Luis_da_Silva_Ferreira.pdf 

(uevora.pt) págs. 29-31 
 

http://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/29774/1/Mestrado-Gestao_Sector_Publico_Administrativo-Joao_Luis_da_Silva_Ferreira.pdf
http://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/29774/1/Mestrado-Gestao_Sector_Publico_Administrativo-Joao_Luis_da_Silva_Ferreira.pdf
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 Código Penal 

É vasto o conjunto de artigos que possam estar em causa, crimes por conduta inapropriada, incluindo de 

corrupção e infrações conexas, presentes no Código Penal, pelo que de seguida se enumera os artigos mais 

relevantes23. 

 

Artigo 203.º - Furto 

Artigo 204.º - Furto qualificado 

 

Artigo 205.º - Abuso de Confiança 

Artigo 210.º - Roubo 

Artigo 217.º - Burla 

 
Artigo 234.º - Apropriação ilegítima 

Artigo 235.º - Administração danosa 

 

Artigo 257.º - Falsificação praticada por funcionário 

Artigo 259.º - Danificação ou subtração de documento e notação técnica 

Artigo 260.º - Atestado falso 

 

Artigo 272.º - Incêndios, explosões e outras condutas especialmente perigosas 

Artigo 282.º - Corrupção de substâncias alimentares ou medicinais 

Artigo 283.º - Propagação de doença, alteração de análise ou de receituário 

Artigo 284.º - Recusa de médico 

 

Artigo 335.º - Tráfico de influência 

Artigo 363.º - Suborno 

 

Capítulo IV - Dos crimes cometidos no exercício de funções públicas24 

 

Secção I Da corrupção 

Artigo 372.º - Recebimento ou oferta indevidos de vantagem 

Artigo 373.º - Corrupção passiva       

Artigo 374.º - Corrupção ativa 

Artigo 374.º- A - Agravação 

Artigo 374.º- B - Dispensa ou atenuação de pena 

 
23 Decreto-Lei n.º 48/95 - Diário da República n.º 63/1995, Série I-A de 1995-03-15| DRE 
24 Decreto-Lei n.º 48/95 - Diário da República n.º 63/1995, Série I-A de 1995-03-15| DRE 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1995-34437675-108044768
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1995-34437675-108044769
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1995-34437675
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/1995-34437675
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Secção II - Do peculato (Infração conexa) 

Artigo 375.º - Peculato 

Artigo 376.º- Peculato de uso 

Artigo 377.º - Participação económica em negócio 

Artigo 377.º-  A Atenuação especial da pena 

 

Secção III Do abuso de autoridade 

Artigo 378.ºViolação de domicílio por funcionário 

Artigo 379.ºConcussão 

Artigo 380.ºEmprego de força pública contra a execução da lei ou de ordem legítima 

Artigo 381.ºRecusa de cooperação 

Artigo 382.ºAbuso de poder 

Artigo 382.º- A Violação de regras urbanísticas por funcionário 

 

Secção IV Da violação de segredo 

Artigo 383.ºViolação de segredo por funcionário 

Artigo 384.ºViolação de segredo de correspondência ou de telecomunicações 

 

Secção V Do abandono de funções 

Artigo 385.ºAbandono de funções 

 

Secção VI Disposição geral 

Artigo 386.ºConceito de funcionário  

 

 

 Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 

Na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho 

(versão atualizada), genericamente aplicável aos trabalhadores em funções públicas independentemente 

da modalidade do respetivo vínculo, destacam-se os seguintes artigos:  

 

Garantias de Imparcialidade 

Artigo 19.º – Incompatibilidades e impedimentos 

Artigo 20.º – Incompatibilidade com outras funções 

Artigo 21.º – Acumulação com outras funções públicas 



                   Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (incluindo os riscos de Corrupção e Infrações Conexas)                                                                               
                   Hospital Garcia de Orta, EPE 

 
 

38 
PPRGCIC – PPR - HGO - Serviço de Auditoria Interna (SAI)  

Artigo 22.º – Acumulação com funções ou atividades privadas 

Artigo 23.º – Autorização para acumulação de funções 

Artigo 24.º – Proibições específicas 

 

Deveres gerais do empregador público e do trabalhador 

Artigo 70.º - Deveres gerais do empregador público e do trabalhador 

Artigo 71.º -Deveres do empregador público 

Artigo 72.º - Garantias do trabalhador 

Artigo 73.º – Deveres do trabalhador 

 

Poderes do empregador público 

Artigo 74.º - Poder de direção 

Artigo 75.º -Regulamento interno do órgão ou serviço 

Artigo 76.º - Poder disciplinar 

 

 Incompatibilidades dos Membros das Comissões e grupos de Trabalho do SNS 

Recomenda-se a leitura integral do Decreto-lei n.º 14/2014 de 22 de janeiro – Incompatibilidades dos Membros das 

Comissões e grupos de Trabalho do SNS, aos trabalhadores visados, a que acresce o Despacho n.º 2156-B/2014, de 

10 de fevereiro de 2014 - modelo de declaração de inexistência de incompatibilidades, previsto no artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 14/2014, de 22 de janeiro. 

 

 Carta de Ética da Administração Pública 

Principio do Serviço Público Os funcionários encontram-se ao serviço exclusivo da comunidade e dos cidadãos, 

prevalecendo sempre o interesse público sobre os interesses particulares ou de grupo. 

Principio da Legalidade Os funcionários atuam em conformidade com os princípios constitucionais e de acordo 

com a lei e o direito. 

Principio da Justiça e da Imparcialidade Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem tratar de forma 

justa e imparcial todos os cidadãos, atuando segundo rigorosos princípios de neutralidade. 

Principio da Igualdade Os funcionários não podem beneficiar ou prejudicar qualquer cidadão em função da sua 

ascendência, sexo, raça, língua, convicções políticas, ideológicas ou religiosas, situação económica ou condição 

social. 

Principio da Proporcionalidade Os funcionários, no exercício da sua atividade, só podem exigir aos cidadãos o 

indispensável à realização da atividade administrativa. 
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Principio da Colaboração e Boa-fé Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem colaborar com os 

cidadãos, segundo o principio da boa-fé, tendo em vista a realização do interesse da comunidade e fomentar a sua 

participação na realização da atividade administrativa. 

Principio da Informação e da Qualidade Os funcionários devem prestar informações e/ou esclarecimentos de 

forma clara, simples, cortês e rápida. 

Principio da Lealdade Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem agir de forma leal, solidária e 

cooperante. 

Principio da Integridade Os funcionários regem-se segundo critérios de honestidade pessoal e de integridade 

de caracter. 

Principio da Competência e Responsabilidade Os funcionários agem de forma responsável e competente, 

dedicada e critica, empenhando-se na valorização profissional. 

 

2.5. Gestão do Risco 

De acordo com a definição do COSO – Enterprise Risk Management Framework.  

“A gestão do risco empresarial é um processo, desenvolvido pela administração, a gestão e outros 

colaboradores de uma entidade, aplicado no estabelecimento da estratégia em toda a empresa, desenhado para 

identificar eventos potenciais que possam afetar a entidade, e gerir o risco dentro da apetência de risco da entidade, 

para garantir uma segurança razoável na realização dos objetivos”.  

A estratégia da gestão de risco está enquadrada com o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os 

Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Hospital Garcia de Orta (HGO) e com a Estratégia de Governação 

Clínica do HGO divulgada no documento interno Estratégia - Gestão de Risco que  estabelece o processo para a 

gestão sistematizada e metódica dos riscos, que possam afetar e/ou comprometer: a segurança dos doentes, 

acompanhantes, profissionais, público em geral, fornecedores de serviços, áreas e serviços, o edifício e património 

do Hospital, imagem institucional, a eficácia e a eficiência das atividades/tarefas da entidade, a redução do 

desperdício, fiabilidade dos reportes de informação financeira e não financeira, a conformidade com as leis e 

regulamentos aplicáveis, bem como os objetivos de alto nível da instituição alinhados com a sua missão e visão. 

Concluindo a gestão de riscos terá de estar vinculada com os objetivos estratégicos, operacionais, de reporte e de 

conformidade/compliance do HGO articulada com os fatores potenciadores do risco quer internos, quer externos.  

Committee of Sponsoring Organization (COSO) publicaram o “Enterprise Risk Management – Integrated 

Framework”, modelo que incorpora o COSO control framework, abrangendo a gestão de risco das organizações. Na 

framework é realçado que para um controlo interno eficaz: cada uma das 5 componentes e 17 princípios devem estar 

presentes e em funcionamento e as 5 componentes devem operar em conjunto e de uma forma integrada. 

Habitualmente observa-se a imagem de um cubo, como representação desta metodologia, que infra se apresenta a 
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versão de 2013. Esta metodologia também é a preconizada no Plano de Controlo Interno Integrado do Ministério da 

Saúde (PCIIMS) ( vide ponto 1.7) 

 

 

Figura 1: Estrutura Integrada de Gestão de Riscos Empresarias do COSO II 

 

No topo do cubo apresentam-se os objetivos, que definidos a nível estratégico serão a base para a definição 

dos objetivos operacionais, de reporte e de conformidade/compliance. 

 

Como objetivos: 

Operacionais – são os relacionados com a eficácia e eficiência das operações incluindo desempenho 

financeiro, operacional e proteção contra perdas de ativos. Constituem uma referência para a alocação de recursos. 

Relato – são os relacionados com a preparação e divulgação de informação financeira e não financeira, 

internamente e externamente, tendo em consideração fatores como a fiabilidade, a transparência, tempestividade e 

outras características relevantes. 

Conformidade – são os que estabelecem o cumprimento da legislação e regulamentação inerentes à entidade. 

 

Existe uma relação direta entre os objetivos que a organização se propõem atingir e as 5 componentes da 

face frontal do cubo, que representam o que é necessário para concretizar os objetivos. Na face lateral do cubo 

destaca-se que o controlo interno é relevante para toda a organização e para qualquer uma das suas unidades 

ou atividades. 

 

Relativamente às 5 componentes e respetivos princípios destaca-se: 

 

1º Componente: Ambiente de Controlo  

Princípios da entidade: 

1. Demonstra compromisso com os valores de integridade ética 
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2. Exerce a responsabilidade de supervisão 

3. Estabelece a estrutura, autoridade e responsabilidade 

4. Demonstra compromisso com a competência 

5. Impõe a responsabilização 

 

Nesta primeira componente trata-se da base para todas as demais componentes, inclui os códigos de conduta 

e de ética e do compromisso com os valores de integridade, bem como competência, supervisão, autoridade e 

responsabilidade, filosofia de gestão, cultura e estrutura organizacional, politicas e procedimentos de recursos 

humanos, descrição de funções, medidas, incentivos e recompensas por performance. 

 

2º Componente: Avaliação do Risco  

Princípios da entidade: 

6. Objetivos específicos e adequados 

7. Identifica e analisa riscos 

8. Avalia o risco de fraude 

9. Identifica e analisa mudanças significativas 

 

A identificação dos riscos tem a nível de todas as atividades da entidade/departamentos/serviço/processo e a 

par das restantes etapas, insere-se numa metodologia de ciclo de Deming (PDCA) para a melhoria continua. 

 

 

Figura 2:Ética e Integridade na organizações – a prevenção da fraude e da corrupção (Maia (2022) - FEFAL) 

 

Classificação dos riscos: 

Probabilidade de Ocorrência e Impacto previsto: os riscos identificados são avaliados pelo resultado da matriz 

da multiplicação do valor atribuído de probabilidade de ocorrência /frequência de ocorrência com o valor atribuído de 

impacto previsto/efeito/gravidade da consequência.   
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Tabela 1: Critérios de classificação dos riscos – segundo conceito da FERMA (Federation of European 

Risck Management Association) 

Probabilidade de ocorrência Baixa Média Alta 

 

Fatores de graduação 

A prevenção de uma 

ocorrência decorre das medidas 

de controlo existentes 

A prevenção de uma 

ocorrência carece de medidas 

de controlo adicionais 

As medidas de 

controlo adicionais podem não 

ser suficientes para prevenir 

uma ocorrência. 

Gravidade da consequência Baixa Média Alta 

 

Fatores de graduação 

Redução da eficiência 

de desempenho da organização 

(ao nível interno), necessitando 

de uma redefinição dos 

processos; 

Dano sobre a 

eficiência dos procedimentos 

e eficácia dos objetivos da 

organização (ao nível interno) 

necessitando de uma 

redefinição dos processos em 

função dos objetivos. 

Dano sobre a 

eficiência, eficácia, 

integridade e reputação da 

instituição (a nível interno e 

externo), carecendo de 

respostas mais profundas. 

 

 

 

Tabela 2: Matriz de riscos (em função dos critérios da FERMA) 

Probabilidade 

Consequência 

Baixa Média Alta 

Alta Moderado Elevado Elevado 

Média Fraco Moderado Elevado 

Baixa Fraco Fraco Moderado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considerarmos a atribuição do valor 1 = Baixa; 2= Média e 3 = Elevada, todas as combinações que 

resultem num valor igual ou superior a 6 corresponde a um risco elevado; entre 3 e 4 corresponde a um risco 

médio; e entre 1 e 2 um risco baixo. 

Probabilidade 

Consequência 

Baixa Média Alta 

Alta 3 6 9 

Média 2 4 6 

Baixa 1 2 3 
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Após a avaliação dos riscos, a entidade terá de determinar uma resposta adequada para a mitigação do 

risco, com base no respetivo grau de risco, materialidade, análises custos/benefício, de forma a manter riscos 

residuais, após a efetivação das medidas de controlo. A decisão da medida poderá ser suportada num conjunto de 

estratégias, como de seguida se apresenta: 

 

Evitar - Eliminar a causa ou descontinuar as atividades que geram risco, nomeadamente através da 

descontinuidade de uma linha de produção, na venda/arrendamento de uma unidade da entidade. Esta decisão incide 

sobretudo quando o risco é elevado; 

Partilhar - Reduzir a probabilidade de ocorrência ou impacto previsto, transferindo ou partilhando parte do 

risco com terceiros, através, designadamente, da aquisição de apólices de seguros ou do recurso a outsourcing. Esta 

decisão incide sobretudo em riscos de nível médio e elevado; 

Reduzir - Adotar medidas que reduzam a probabilidade de ocorrência ou o impacto previsto, ou ambos. Esta 

decisão incide em todos os níveis de risco; 

Aceitar – Nenhuma ação é adotada no sentido de influenciar a probabilidade de ocorrência ou impacto previsto. 

Esta decisão incide apenas nos níveis de risco baixo. 

 

As ações de “partilhar” e “reduzir” permitem mitigar o risco para um nível de tolerância aceitável pela entidade, ou 

seja, que não comprometa o cumprimento dos objetivos da entidade. A ação de aceitar indica à priori que o nível de 

risco inerente ou residual já se encontra dentro do nível tolerado. 

 

 

Importa ainda diferenciar a necessidade da classificação entre Risco Inerente vs Risco Residual:  Risco 

inerente é aquele que existe antes de ser considerada qualquer medida de mitigação, ou seja, resulta primeira 

avaliação à identificação do risco com base na probabilidade de ocorrência e impacto previsto.  O risco residual é o 

que permanece após terem sido aplicadas as medidas de controlo/mitigação à ocorrência e impacto do risco. 

 

 

3º Componente: Atividades de Controlo 

Princípios da entidade: 

10. Seleciona e desenvolve atividades de controlo 

11. Seleciona e desenvolve controlos gerais sobre a tecnologia 

12. Implementação de politicas e procedimentos 

 

Um sistema de controlo interno é uma componente imprescindível da gestão de riscos, na mitigação dos riscos 

para níveis tolerados/aceitáveis e funcionando como uma salvaguarda para a tomada de decisões, prevenindo a 

ocorrência de erros e irregularidades, ou minimizando as suas consequências.  
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O controlo interno é da responsabilidade de todos os níveis da organização, e apresenta-se no ponto 1.6  uma 

listagem dos gerais instrumentos e medidas de controlo.  

 

Segundo Morais e Martins (2013)25 os controlos por sua vez podem classificar-se como: 

▪ Preventivos – visam impedir que factos indesejáveis ocorram. 

▪ Detetivos – permitem detetar factos indesejáveis que já tenham ocorrido. 

▪ Diretivos/Orientativos – servem para provocar ou encorajar a ocorrência de um facto desejável. 

▪ Corretivos – possibilitam a retificação de problemas identificados. 

▪ Compensatórios – permitem compensar eventuais fraquezas de controlo noutras áreas da entidade. 

 

4º Componente: Informação e Comunicação 

Princípios da entidade: 

13. Utiliza informação relevante 

14. Comunica internamente 

15. Comunica com as entidades externas 

 

Nesta componente destaca-se a importância da filtragem da informação relevante face ao volume e 

variabilidade de informação, e utilizar uma linguagem comum e definir os canais mais apropriados e/ou legislados 

para a comunicação quer interna, quer externa 

 

5º Componente: Atividades de Monitorização 

Princípios da entidade: 

16. Seleciona, concebe e realiza avaliações contínuas e/ou autónomas 

17. Avalia e comunica eventuais deficiências detetadas no controlo interno. 

 

A monitorização visa garantir que a gestão de riscos e respetivos componentes atuam de forma efetiva. Este 

processo envolve a avaliação da conceção e operação dos controlos, podendo ser efetuada através de atividades 

contínuas dentro do Serviço ou através de avaliações periódicas independentes realizadas pela Auditoria Interna ou 

entidades externas. Preconiza-se que os serviços tenham tendencialmente uma gestão mais proactiva dos riscos, 

minimizando a intervenção externa aos mesmos. O ciclo PDCA apresentado na segunda componente é uma realidade 

que deve ser executada de forma contínua.  

Neste processo de monitorização e contínuo ciclo PDCA, será igualmente relevante a identificação de Key Indicators 

– Indicadores Chave, no âmbito da gestão do risco e desenvolvendo o PPR como uma verdadeira 

ferramenta/instrumento de gestão e de apoio ao combate à corrupção. Apresentam-se infra as três tipologias de 

indicadores, neste âmbito: 

 
25 Morais, G. e Martins I (2013). Auditoria Interna: função e Processo (4.º Ed). Lisboa: Áreas Editora 
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Key Performance Indicators (KPIs) – Indicadores de Performance, ou seja, medem o alcance das metas 

de desempenho. 

 

Key Risk Indicators (KRIs) – Indicadores de Risco – permitem fornecer informações sobre o nível de 

exposição a um determinado risco operacional, num determinado momento. Desempenham um papel 

importante na Gestão de Riscos. São eles os responsáveis por medirem os riscos potenciais e por permitirem 

ações de forma tempestiva, garantindo, desse modo, o sucesso de uma organização. 

 

Key Control Effectiveness Indicators (KCIs) – Indicadores da Eficácia do Controlo – permitem fornecer 

informações de que o controlo é eficaz, permite atingir os objetivos (em termos de prevenção de perdas, 

redução, etc.) 

 

 

2.6. Instrumentos e medidas de prevenção de riscos de gestão, de corrupção e de 

infrações conexas 

A titulo de resumo, a prevenção de riscos de gestão, de corrupção e de infrações conexas deve ser mediada 

através de um conjunto de instrumentos e medidas de prevenção tais como: 

▪ Códigos de Ética (valores institucionais) – com penalidades para violações; 

▪ Códigos de Conduta (padrões e espectativas das relações internas e externas, pessoais e 

institucionais) – com penalidades para violações; 

▪ Manuais de Estrutura Orgânica, documentos de funções e responsabilidades; 

▪ Identificação de potenciais conflitos de interesses antecipadamente, que sejam minimizados e 

objeto de monitorização; 

▪ Execução do quadro normativo- (clarificação das normas e adoção de manuais de boas práticas) 

▪ Compliance26 - “necessidade de respeitar leis, regulamentos, princípios éticos e códigos de conduta” 

(…) “Na verdade, ignorar ou não aplicar o compliance significa estar em não compliance”; “ A palavra 

 
26 Piita Simões (2022) citando Pizarro, Sn (2016), Manual de Compliance. Nova causa Edições Jurídicas. ISBN 

9789898515360 
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compliance tem origem no verbo inglês “to comply” que significa agir de acordo ou estar em 

conformidade com uma norma, uma instrução ou um comando”. 

▪ Manuais de Procedimentos / Normas de Procedimento (descrições das 

tarefas/atividades/processos – como fazer) 

▪ Manuais/ Normas de controlo interno (descrições dos controlos instituídos às tarefas e 

caracterização dos mesmos, podendo/devendo os mesmos estarem integrados em sistemas de 

informação); 

▪ Canais de comunicação de irregularidades / Canais de Denúncia/ Whistleblowing / Whistleblower; 

▪ Planos de prevenção de riscos de Gestão, Corrupção e Infração Conexas e respetivos relatórios de 

execução; 

▪ Auditorias;  

▪ Cultura de responsabilidade e observação estrita de regras éticas, de conduta e deontológicas; 

▪ Responsabilização;  

▪ Cultura organizacional de Integridade Pública; 

▪ Formação de todos os profissionais a nível da Integridade pública, corrupção e infrações conexas 

▪ Formação adequada e tempestiva para o desempenho das funções dos trabalhadores; 

▪ Zelo pela sustentabilidade económico-financeira e ambiental, evitando o desperdício; 

▪ Proporcionar a transparência dos gastos do Governo e na contratação pública; 

▪ Mecanismos de salvaguarda dos ativos; 

▪ Desburocratização de processos; 

▪ Sistemas de informação que produzam informação, completa, fiável/correta, atempada, relevante, 

como suporte ao processo de planeamento, controlo e tomada de decisão; 

▪ Cultura de legalidade, clareza e transparência nos procedimentos públicos; 

▪ Transparência da gestão; 

▪ Salvaguarda da fiabilidade e integridade da informação financeira e operacional; 

▪ Aprovações; autorizações; 
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▪ Verificações, revisões; 

▪ Conferências (bens, faturas, etc. ); 

▪ Circularizações; 

▪ Segregação de Funções: separar as responsabilidades sobre atividades conflituantes através de 

organograma ou estabelecimento de regras no sentido de prevenir ou detetar problemas nas tarefas 

executadas; 

▪ Rotatividade periódica dos profissionais nas tarefas dos serviços que permita minimizar o risco de erros e de 

fraude/corrupção, bem como a sua respetiva deteção; 

▪ Outras medidas/mecanismos específicos de cada sector/função/atividade. 

▪ Trabalho em equipa, ver figura infra em que relativamente à dimensão humana, se o trabalho for individual 

aumenta a possibilidade de fraude e corrupção, bem como, relativamente à dimensão normativa, a execução 

de tarefas sem normas escritas também aumenta a possibilidade de fraude e corrupção 

 

Figura 3- Estruturas organizacionais e aumento da probabilidade de fraude e corrupção (Maia (2022)- 

FEFAL) 

 

Associado a estes instrumentos considera-se igualmente importante avaliar a qualidade dos mesmos, ou 

seja, a qualidade do processo de gestão do risco, do sistema de controlo interno; de Governance, “tone at 

the top”, da comunicação interna e externa, a integridade das operações e processos, e a motivação 

pessoal. 

Acresce de relevante, como apoio no âmbito de um sistema de gestão de riscos e de controlo interno, a 

contínua verificação dos sites das entidades tutelares e de supervisão e controlo, tais como da ACSS, TdC, 
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IGF, IGAS (em especial a disponibilização no site de memorandos ou guiões de auditoria/inspeções), DGO 

(em especial os Relatórios do Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno da Administração 

Financeira do Estado27 inseridos na Conta Geral do Estado, que agregam os principais resultados globais 

das ações de controlo concluídas pelas entidades que compõem o Conselho Coordenador (CC) do Sistema 

de Controlo Interno (SCI) da AP incluindo as realizadas no Setor Empresarial do Estado). 

 

2.7. Plano de Controlo Interno Integrado do Ministério da Saúde (PCIIMS) 

Para o reforço da articulação entre as entidades para a promoção do controlo interno, pela publicação do 

Despacho n.º 6447/2012, exarado pelo Ministro da Saúde, foi constituído o Grupo Coordenador do Sistema 

de Controlo Interno Integrado do Ministério da Saúde (GCCI)  , “que envolve todas as entidades do setor da 

saúde, e muito particularmente aquelas que intervêm na monitorização, auditoria, fiscalização e controlo da 

despesa, no quadro da defesa da sustentabilidade do SNS, reforcem o seu envolvimento na arquitetura 

organizativa do sistema de controlo”. 

O Núcleo de Articulação do Controlo Interno (NACI/IGAS) elaborou em 2020 o Plano de Controlo Interno 

Integrado do Ministério da Saúde (PCIIMS) disponibilizado às entidades e divulgado no site da IGAS 28 e na 

intranet do HGO no separador Administração – Controlo Interno. O PCIIMS foi elaborado tendo presente a 

metodologia COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), ajustado ao 

sector publico, que considera a Avaliação de Riscos como uma das grandes componentes do controlo 

interno.  

 

O PCIIMS tem como linhas de atuação: 

 

Melhorar a governação do SNS  

Novos modelos de organização 

Autonomia e responsabilização da gestão 

 

Melhorar a qualidade da despesa pública 

Redução do desperdício 

Análises custo/benefício (value-for-money) 

 
27 CGE2020 (dgo.gov.pt) ; CGE2019 (dgo.gov.pt) 
 
28 SPiso 220081316540 (min-saude.pt) 
 

https://www.dgo.gov.pt/politicaorcamental/ContaGeraldoEstado/2020/CGE_2020_vol1tomo02.pdf
https://www.dgo.gov.pt/politicaorcamental/ContaGeraldoEstado/2019/CGE%202019%20vol1tomo02.pdf
https://www.igas.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/08/PCIIMS.pdf
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Prevenir a fraude e a corrupção 

Normas de controlo Interno 

Promoção de politicas de ética e transparência 

 

Aumentar a eficiência e produtividade 

Planeamento Integrado 

Avaliação da capacidade instalada 

 

Cada um dos serviços e organismos abrangidos pelo PCIIMS, os órgãos máximos de gestão devem 

demonstrar um compromisso com a integridade, valores éticos e competência. Conforme consta no PCIIMS 

a entidade deve garantir: 

a) Foco nas decisões de topo: 

b) A declaração da missão; 

c) A delineação das espectativas éticas; 

d) A identificação de normas de conduta e garantia de adesão às mesmas; 

e) O compromisso de prossecução do Plano de Controlo Interno, a elaborar em alinhamento com o 

PCIIMS, respetiva disponibilização e disseminação. Numa esfera mais alargada, esses mesmos 

órgãos de gestão devem assumir o compromisso de prossecução do presente PCIIMS, bem como 

a respetiva divulgação garantindo, desta forma, a sua execução de forma eficaz e com a máxima 

eficiência. Devem igualmente promover mecanismos de monitorização e articulação que permitam 

a melhoria contínua do PCIIMS. 
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3. 2.º PARTE - PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS (PPR) – 2022 

Nesta segunda parte, apresenta-se uma breve caracterização da entidade, normas de conduta do HGO, 

responsabilidades dos serviços/profissionais no PPR, serviços/áreas com matrizes de risco no PPR e respetiva 

monitorização. Por fim apresenta-se a seriação das matrizes de riscos dos serviços em causa. 

 

3.1. Caracterização do Hospital 

 Missão, Visão e Valores  

O HGO tem como missão a prestação de cuidados de saúde diferenciados a todos os cidadãos no âmbito das 

responsabilidades e capacidades, dando execução às definições de política de saúde a nível nacional e regional, aos 

planos estratégicos e às decisões superiormente aprovadas. O Hospital, no cumprimento da sua missão, assegura, a 

cada doente, os cuidados que correspondam às suas necessidades, de acordo com as melhores práticas clínicas e, 

numa lógica de governação clínica, promove uma eficiente utilização dos recursos disponíveis, abrangendo as áreas 

de ensino, formação e investigação, prevenção e continuidade de cuidados, conforme o primado do doente. 

A visão do HGO é constituir-se como instituição de referência, consolidando as suas áreas de excelência e a 

prestação de cuidados de qualidade e em ambiente organizado, assegurando a sustentabilidade e a acessibilidade, 

bem como, a satisfação de colaboradores e utentes. 

No desenvolvimento da sua atividade, a entidade rege-se pelos seguintes valores: 

• Cultura de prestação de serviço público; 

• Colocação do doente/utente no centro do universo da prestação dos cuidados de saúde; 

• Observância de padrões de ética no exercício da atividade hospitalar; 

• Equidade no acesso e na prestação dos cuidados de saúde; 

• Promoção da organização; 

• Cultura de promoção da qualidade e da excelência na gestão clínica; 

• Conservação do património e proteção do meio ambiente; 

• Eficiência na utilização dos recursos. 

 

 Estrutura Orgânica 

O atual Conselho de Administração do HGO, foi nomeado para o triénio 2019-2022, através da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 76/2019, de 30 de abril de 2019, publicada no Diário da República, 1.ª série - N.º 83 -30 de 

abril de 2019, que designou os seguintes membros: 
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Tabela 3- Conselho de Administração do HGO 

1ºMandato 
Cargo Nome 

 
 

Data 
(Início-Fim) 

2019-2022 Presidente Luís Manuel Martins Amaro 22 de abril de 2019 

2019-2022 
Vogal Executivo (Diretor 

Clínico) 
Nuno Miguel da Silva Marques 22 de abril de 2019 

2019-2022 
Vogal Executiva 

(Enfermeira Diretora) 
Ana Paula Realista Carvalho Rodrigues 22 de abril de 2019 

2019-2022 Vogal Executiva Ana Sofia Freitas Monteiro Ferreira 22 de abril de 2019 

2019-2022 Vogal Executivo Vera Sofia Pinheiro Branco de Almeida 22 de abril de 2019 

 

 

Em 19 de Março de 2015 foi homologado pela ARSLVT, a segunda versão do regulamento interno do HGO, 

relativamente ao qual foi identificado o seguinte organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressalva-se que se encontra para breve a emissão de novo regulamento institucional e respetivo organograma 

atualizado. 

 

Figura 4: Organograma do HGO 
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 Normas de Conduta HGO 

O HGO zela pelos princípios de bom governo e medidas de prevenção a conflitos de interesse/corrupção, na 

medida em que, nomeadamente: 

 

▪ Preconiza a monitorização e controlo do cumprimento de toda a legislação e regulamentação em vigor; 

▪ A informação de divulgação obrigatória encontra-se publicada no site da entidade e na intranet/Galateia; 

▪ A entidade dispõe de: 

▪ Regulamento Interno/ Organograma; 

▪ Política 0148 - Código de Conduta; 

▪ Politica 0180-  Código de Conduta Ética;  

▪ Política Antifraude/Regulamento de Comunicação interna de irregularidades/ Canal de Denuncia 

▪ Emissão de declarações obrigatórias de inexistências de conflitos de interesse; 

▪ Estratégia de Gestão de Risco que integra os seguintes serviços/comissões: Serviço de Auditoria 

Interna (SAI) na vertente de avaliação da gestão de riscos de gestão e de corrupção incluindo as 

infrações conexas; Serviço de Gestão da Qualidade; Comissão de Qualidade e Segurança; Comissão 

de Risco Clinico; Comissão de Risco não Clinico; Serviço de Saúde Ocupacional e Grupo de 

Coordenação Local – Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos; 

▪ No final de 2021 um total de 642 documentos de Controlo Interno, tais como normas de 

procedimentos, regulamentos dos serviços, descrições de funções, etc.; 

▪ Na intranet apresenta subseparadores na área de Administração, relativos ao Controlo Interno e ao 

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e Corrupção, aonde inclui informação de apoio à prevenção 

de fraude, canais de denuncia e legislação adjacente.  

 

Em termos de Canal de Denuncia/ Comunicação de Irregularidades o HGO dispõe de canal de denuncia que 

abrange todas as vertentes preconizadas para comunicação de irregularidades previstas no n.º4 do art.º 20.º dos 

Estatutos dos Hospitais EPE, bem como integrará os canais de denúncia para as áreas, referenciadas no art.º2 da 

Diretiva (UE) 2019/1937 transposta para a Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro, servindo igualmente para 

reporte/denuncias quer por parte de elementos internos à entidade, quer por parte de elementos externos à entidade. 

 

Apresentam-se também exemplos de ligações a canais externos para reporte de irregularidades no âmbito 

da corrupção e infrações conexas: 

 

Ministério Público: FAQs | Departamento Central de Investigação e Ação Penal (ministeriopublico.pt) 

Portal transparência Internacional: Provedoria | Transparência Internacional Portugal (transparencia.pt) 

https://dciap.ministeriopublico.pt/perguntas-frequentes/apresentar-denuncia
https://transparencia.pt/provedoria/
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O HGO possui um Serviço de Gestão da Qualidade que apoia na gestão de risco, bem como na melhoria 

contínua do sistema de controlo interno; 

Todas as politicas de recursos humanos, têm por base critérios de integridade, produtividade e eficiência. 

Existe plano de formação com vista à valorização profissional e suporte de toda a formação mandatória (incluindo 

para 2022, formação de Prevenção de Riscos de Gestão, Corrupção e Conflitos de Interesse); 

As aquisições de bens e serviços são orientadas pelos princípios de equidade, igualdade de oportunidades, 

eficiência e economia; 

O Revisor Oficial de Contas e o Conselho Fiscal cumprem com a emissão dos respetivos relatórios e pareceres 

preconizados na legislação. 

Sempre que solicitado o HGO presta as devidas informações às Entidades Tutelares, de Supervisão e 

Fiscalização. 

 

3.2. Responsabilidades no PPR 

Na tabela seguinte apresentam-se as responsabilidades inerentes no PPR  

Tabela 4 Responsabilidades no PPR 

  

  

Conselho de Administração 

− Definir metas e objetivos estratégicos do Hospital. 

− Garantir uma estrutura para a gestão eficaz do Risco.  

− Garantir recursos necessários. 

− Gestor e responsável máximo pela execução do Plano de Prevenção de Riscos 

  

Direções dos Serviços 

− Identificar e avaliar os riscos e identificar medidas de controlo/mitigação; 

− Implementar e monitorizar medidas de prevenção/controlo dos riscos de forma 
eficaz, na sua respetiva área; 

− Notificar incidentes. 

− Comunicar toda a informação para a Gestão de Risco. 

− Zelar pelo conhecimento dos riscos e respetivas medidas de mitigação a todos os 
profissionais do serviço; 

  

Profissionais 

− Conhecer o nível de responsabilidade associada a cada atividade/tarefa, riscos 
associados e respetivas medidas/controlos de mitigação do risco. 

− Contribuir para a melhoria contínua da gestão de riscos. 

− Notificar o responsável, se a área do risco identificado estiver além da sua 
competência ou controlo, bem como da falta de eficácia das medidas de controlo 
aprovadas/existentes. 

− Notificar incidentes. 
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Serviço de Auditoria Interna 
(SAI) 

 
- Monitoriza a execução das medidas previstas no PPR e elabora o respetivo Relatório de         

Execução do Plano de outubro e anual.  

− Apoia o Conselho de Administração e dirigentes /responsáveis na consolidação da 
revisão e atualização do PPR.  

− Reporta ao Conselho de Administração os riscos que decorram da avaliação do 
sistema de controlo interno. 

 

Do art.º 19 dos Estatutos dos Hospitais EPE salienta-se face ao SAI: 

2 - Ao serviço de auditoria interna compete em especial: 

a) Fornecer ao conselho de administração análises e recomendações sobre as atividades revistas 

para melhoria do funcionamento dos serviços; 

b) Receber as comunicações de irregularidades sobre a organização e funcionamento do 

hospital E. P. E., apresentadas pelos demais órgãos estatutários, trabalhadores, 

colaboradores, utentes e cidadãos em geral; 

c) Elaborar o plano anual de auditoria interna; 

d) Elaborar anualmente um relatório sobre a atividade desenvolvida, em que se refiram os controlos 

efetuados, as anomalias detetadas e as medidas corretivas a adotar; 

e) Elaborar o plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas e os respetivos 

relatórios anuais de execução. 

(…) 

13 - O plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas e os respetivos relatórios anuais 

de execução são aprovados e submetidos pelo conselho de administração ao conselho de prevenção da 

corrupção e aos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde. (…) 

15 - No sentido de obter informação adequada para o desenvolvimento das suas competências, o serviço 

de auditoria interna tem acesso livre a registos, documentação, computadores, instalações e pessoal 

do hospital, com exceção dos registos clínicos individuais dos utentes. 

 Universo de Serviços no PPR 

Na tabela seguinte apresentam-se os serviços que já integravam o PPR desde 2013. 

 

Tabela 5: Serviços/áreas previamente existentes no PPR 

Serviços/áreas previamente existentes no PPR Responsáveis 

Serviço de Gestão de Doentes (SGD) Dr.ª. Lídia Pereira 

Serviço de Gestão de Sistemas de Informação (SGSI) Eng. Vitor Louro 

Serviço de Gestão Financeira (SGF) Dr. Gonçalo Raimundo 

Serviço de Planeamento, Estudos, Análises e Controlo Gestão (SPEACG) Dr.ª. Vanessa Rodrigues 
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Adverte-se que Eng. Vitor Louro iniciou funções como diretor do SGSI a 1 de maio de 2021; Dr.ª Liliana Azevedo a 10 

de fevereiro de 2022, como diretora do SGL e Dr.ª Ana Cláudia Tavares a 21 de outubro de 2020 como diretora do 

SAI. 

Na tabela seguinte apresentam-se as áreas /serviços cujos riscos/medidas foram introduzidos no presente PPR.  

 

Tabela 6: Serviços/áreas que passaram a integrar em 2022 o PPR 

 

 

Unidade Local de Gestão do Acesso (ULGA) Dr.ª Umbelina Santos 

Serviço de Gestão Hoteleira  (SGH) Dr.ª. Alexandra Santos 

Serviço de Gestão Logística (SGL) Dr.ª Liliana Azevedo 

Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Dr.ª. Paula Rodrigues 

Serviço de Instalações e Equipamentos (SIE) Eng.º David Gervásio 

Serviço de Gestão da Qualidade (SGQ) Dr.ª. Ana Terezinha Rodrigues 

Serviço de Assessoria  Jurídica e de Contencioso (SAJC) Dr. Luís Camejo 

Serviço de Auditoria Interna (SAI) Dr.ª Ana Cláudia Tavares 

Serviços/áreas incluídos no PPR 2022 Responsáveis 

Conselho de Administração (CA) e Transversal à entidade Conselho de Administração, dirigentes; 

todos os profissionais 

Área Clínica Diretor Clinico; Enfermeira Diretora; 

Diretores de Serviço Clínicos; 

Enfermeiros Gestores; Administradores 

Hospitalares 

Serviço Farmacêuticos ( SFARM) Dr. Armando Alcobia 

Serviço Gestão Logística – especifico para stocks Dr.ª Liliana Azevedo 

Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e 

Responsabilidade Social  - GCRPRS 

Dr.ª Sofia Macias 

Comissão de Proteção de Dados (CPD)  Dr. Filipe Gonzalez (DPO) – Dr. Dário 

Batista; Dr. Luís Camejo; Eng. Vitor Louro  

Gabinete de Cidadão (GC) Dr. Pedro Andrade 

Centro Garcia de Orta (CGO) -  Formação, Ensino e Investigação Dr.ª Paula Breia 

Gabinete de Promoção de Investimento e Parcerias (GPIP) Dr.ª Mónica Cristina 

Unidade de Gestão de Produtos de Apoio Dr. António Martins e Dr.ª Susana Farinha 

Serviço Saúde Ocupacional (SSO) Dr.ª Lídia Correia 

Comissão de Risco não Clinico (Integrada no SIE) Eng. David Gervásio 

Comissão de Qualidade e Segurança ( integrada no SGQ) Dr.ª Ana Terezinha 



                   Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (incluindo os riscos de Corrupção e Infrações Conexas)                                                                               
                   Hospital Garcia de Orta, EPE 

 
 

56 
PPRGCIC – PPR - HGO - Serviço de Auditoria Interna (SAI)  

 

3.3. Elaboração das Matrizes de Risco e Monitorização 

A elaboração das matrizes teve por base o apresentado no ponto 2.5 “Gestão do Risco” e 2.6  “Instrumentos 

e medidas de prevenção de riscos de gestão, de corrupção e de infrações conexas” da 1º Parte deste PPR, 

bem como, do restante enquadramento, que serve de suporte à interpretação desta temática de prevenção 

de riscos de gestão e de corrupção. 

Tal como referido na primeira parte deste PPR, a gestão de riscos, trata-se de um processo dinâmico e de 

melhoria contínua pelo que os responsáveis deverão fazer o registo continuo de novos riscos detetados e 

respetivas medidas de mitigação, bem como das alterações nas medidas de mitigação, no ficheiro Excel 

criado para o efeito. 

Com o Regime Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC), o plano passará a ser monitorizado pelo SAI em 

outubro visando os riscos com avaliação do risco superior a 6 (encontram-se na matriz, na coluna de 

avaliação de risco, demarcados a cor vermelha), ou seja, risco elevado e posteriormente todos os 

riscos/medidas serão monitorizados até abril de 2023, para reporte do respetivo relatório de execução anual 

às entidades visadas. 

 

Salienta-se que a todos os responsáveis foi solicitado: 

▪ Para diferenciarem cada medida e não apresentarem grupos de medidas, de forma a ser possível 

no relatório de execução apresentar estatística do PdS das medidas previamente propostas; 

▪ Para identificarem por risco/medida, a respetiva autorização para divulgação no site da entidade 

e/ou UTAM, caso se trate de informação reservada, tendo existido serviços que optaram por não 

autorizar a divulgação da matriz de risco (parcial ou total)  em causa; 

▪ Para efetuarem a caracterização do risco (se de gestão ou corrupção; se conflitos de interesse e/ou 

se referente a Pandemia COVID -19), bem como a caracterização da medida/controlo se: 

preventivo; Detectivo; Diretivo-Orientativo ou Corretivo/ Compensatório.  

Dado que pela descrição dos riscos se identifica se o risco é referente a conflitos de interesse ou 

não, bem como se referente a Pandemia COVID 19, optou-se neste PPR por não acrescer as 

colunas em causa, mas servirão de estatística para o Relatório de Execução. Ressalva-se, porém, 

a nível do Centro Garcia de Orta (CGO) que referiu que apesar de não serem medidas especificas 

para a Pandemia, a Pandemia exacerbou a necessidade de formação online, a necessidade de 

espaços físicos amplos de forma a promover o devido distanciamento preconizado pelas Normas 



                   Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (incluindo os riscos de Corrupção e Infrações Conexas)                                                                               
                   Hospital Garcia de Orta, EPE 

 
 

57 
PPRGCIC – PPR - HGO - Serviço de Auditoria Interna (SAI)  

da DGS e o aumento de recursos humanos necessários, bem como a nível da investigação acarreta 

necessidades adicionais de sensibilização para a submissão de projetos/trabalho no CGO; da parte 

do SGQ/Comissão da Qualidade e Segurança foi referido que a pandemia exacerbou os riscos 

identificados.  

Em termos de medidas de controlo substancialmente são controlos preventivos e diretivo-

orientativos. 
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3.4. Matrizes de Risco 

 Conselho de Administração (CA) e Transversais à Entidade 

  

 
Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo (processo, 
subprocesso, função 

ou atividade) 

CA 

Estrutura 
organizacional 

Estrutura organizacional desadequada ou 
desatualizada 

2 3 6 

Regulamento institucional, adequado à estrutura orgânica e em funcionamento.  

CA Organograma de acordo com a estrutura organizacional. 

CA/Dirigentes 
/SGQ 

Verificar a aprovação, homologação, publicação e revisões dos regulamentos 
internos. 

CA 

Abuso ou uso indevido de autoridade delegada 1 3 3 

Formalização e publicação das delegações subdelegações de competências, níveis 
de autorizações e responsabilidades. 

CA 
Identificação e publicação das delegações de competências/pelouros atribuídos no 
Relatório de Governo Societário 

CA 
Repositório de registo informático contendo todas as delegações e subdelegações 
vigentes, revogadas e caducadas. 

CA 

Ética e 
Deontologia 

Comportamentos inadequados, quebra de 
valores éticos e valores funcionais 

1 3 3 

Código de Ética e de Conduta e respetiva divulgação 

CA/ SCJ 
Existência de Politica de sanções em caso de violação dos Códigos de Ética e 
Conduta. 

CA/ SAI 
Existência de um regulamento interno de comunicação de irregularidades /canal de 
denúncias. 

CA Sujeição de todos os trabalhadores ao dever legal do sigilo  
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Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 
(processo, subprocesso, 

função ou atividade) 

CA/CPD 
Ética e Deontologia| 
Proteção de Dados 
Pessoais 

Utilização de dados dos sistemas de 
informação ou outra informação para fins 
privados 

1 3 3 Assegurar a implementação e o cumprimento do RGPD. 

CA  
Participações Patrimoniais 
- Prevenção de Conflitos 
de Interesse 

Conflitos de Interesse 1 3 3 

Declaração dos membros do CA em como não existem quaisquer relações 
suscetíveis de gerar conflitos de interesses com fornecedores, clientes, instituições 
financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócios, nos termos do art.º 52 do 
DL 133/2013. 

CA 
Independência - 
Prevenção de Conflitos de 
Interesse 

Conflitos de Interesse 1 3 3 
Declaração dos membros do CA em como não intervêm nas decisões que 
envolvam os seus próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas 
por si realizadas, conforme determinado no art.º 51 do DL 133/2013. 

CA/SGRH 
Funções Laborais - 
Prevenção de Conflitos de 
Interesse 

Conflitos de  interesse no exercício das 
funções, nomeadamente:                              
- favorecimento de interesses pessoais, 
familiares, de terceiros ou outros, pondo 
em causa a transparência dos 
Procedimentos;                                       -
Quebra do sigilo e uso de informação 
privilegiada com interesse para outras 
entidades (privadas,etc.) 

1 3 3 
Assinatura de Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesse por todos os 
trabalhadores do HGO, comprometendo-se a informar e a pedir escusa aquando de 
tarefas /procedimentos em que possam existir conflitos de interesse; 

CA/SGRH/ SCJ 
Funções Laborais - 
Prevenção de Conflitos de 
Interesse 

Conflitos de Interesse 1 3 3 
Existência de Politica de sanções em caso de violação dos Códigos de Ética e 
Conduta e normativos legais, que inclui o incumprimento das obrigações 
declarativas de incompatibilidades e impedimentos. 
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Risco Inerente 

 

Responsáve
l 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 
(processo, subprocesso, função 

ou atividade) 

CA/ 
Comissões  

Funções Laborais - 
Comissões suscetíveis a 
conflitos de Interesse  - 
Prevenção de Conflitos de 
Interesse 

Conflitos de Interesse - Incompatibilidades dos 
Membros das Comissões e grupos de Trabalho do SNS 
que têm como função a emissão de normas e 
orientações de caráter clínico, elaboração de 
formulários, nas áreas do medicamento e do dispositivo 
médico. 

1 3 3 
Assinatura anual da declaração de Incompatibilidades dos 
Membros das Comissões e Grupos de Trabalho do SNS em causa. 

CA/SGRH/ 
SCJ 

Funções Laborais - 
Prevenção de Conflitos de 
Interesse 

Conflitos de Interesse aquando da saída de 
trabalhadores do HGO, nomeadamente para entidades 
privadas ou para outros cargos que possam causar 
conflitos de interesse. 

1 3 3 
Código de Ética e de conduta com inclusão das obrigações 
inerentes ao sigilo no período que sucede ao exercício de funções 
no HGO. 

CA/SGRH/ 
SCJ 

Funções Laborais - 
Prevenção de Conflitos de 
Interesse 

Conflitos de Interesse aquando da entrada de 
trabalhadores para o HGO que venham do setor privado 
e sejam detentores de interesses privados que possam 
colidir com o interesse geral do exercício público; 

1 3 3 
Código de Ética e de conduta com inclusão destas obrigações 
inerentes ao sigilo no exercício de funções no HGO. 

CA/ SCJ Funções Laborais - 
Prevenção de Conflitos de 
Interesse 

Recebimentos de ofertas no exercício de funções  2 2 4 

Código de Ética e de Conduta e respetiva divulgação 

CA/ SCJ Norma/Procedimento de declaração de recebimento de ofertas 

CA/SAI/ SCJ 

Formação/ Deveres de 
Informação 

Risco de falta de Formação e Informação em matéria de 
conflitos de interesse e corrupção 

2 2 4 

Plano de Formação visando Conflitos de Interesse/Corrupção 

CA/SAI Divulgação na Intranet do PPR e respetivos relatórios de execução 

CA/SAI Divulgação na Intranet de material de apoio e legislação especifica 

CA/SAI Guião de Boas Práticas Anti Corrupção  
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Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 
(processo, subprocesso, 

função ou atividade) 

CA/SAI 
Canais de 
Denuncia/irregularidades 

Falta de canais de 
Denuncia/irregularidades 

1 3 3 Regulamento de Comunicação de Irregularidades /Canal de denúncia 

CA/Dirigentes 
/Pontos Focais 

Identificação de Pontos 
Focais/ Responsáveis 

Falta de informação tempestiva às 
entidades da identificação dos 
Pontos Focais/responsáveis 
definidos em legislação 

1 3 3 

Checklist com as áreas/cargos com necessidade de identificação de ponto(s) focal/ 
responsáveis para com entidades externas. Validação de pedidos adicionais na 
legislação em causa; Identificação das datas de inicio e de fim de funções do ponto 
focal; 

CA/ GCRPRS/ 
RAIDirigentes 

Ambiente de Controlo | 
Comunicação e Imagem  

Risco de desatualização do site da 
entidade 

2 2 4 
Mecanismos de controlo de validação tempestiva da divulgação no site da entidade dos 
documentos obrigatórios (incluindo os do art.º 12 do RGPC), com identificação da 
periodicidade/prazos de atualização(exemplo: Checklist) 

CA/ GCRPRS/ 
Dirigentes 

Risco de desatualização do Portal 
SNS -HGO 

2 2 4 
Checklist de documentos obrigatórios de divulgação no Portal do SNS e respetiva 
atualização do mesmo, com identificação da periodicidade/prazos de atualização. 

CA /SGL 
Planeamento de 
Aquisições de bens e 
Serviços 

Solicitação de aquisição de 
bens/serviços/EOP desadequados 
às necessidades da instituição 

3 2 6 

Implementação de um sistema estruturado de avaliação das necessidades, 
contemplando a justificação da aquisição/contratação (substituição ou reforço dos 
recursos existentes; novas necessidades), incluindo estudos e pareceres técnicos, 
sempre que aplicável, bem como a avaliação económica. 
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 Áreas Clínicas 

  

 
Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo (processo, 
subprocesso, função ou 

atividade) 

Áreas Clínicas  

Acesso à Informação  
Acesso ou uso indevido da informação 
clinica 

2 2 4 

Acesso às aplicações através de perfis de utilizadores 

Áreas Clínicas  
Definição de procedimentos no âmbito do cumprimento do Regulamento Geral de 
Proteção de Dados (RGPD) 

Áreas Clínicas  Código de Ética e de Conduta 

Áreas Clínicas  

Produção/Capacidade 
Instalada MCDTs 

Fixação de objetivos inacessíveis numa 
ótica de crescimento da produção 

2 2 4 

Análise da capacidade instalada vs.  perspetivas de aumento da produção  

Áreas Clínicas  Identificação do recurso limitante ao aumento da produção 

Áreas Clínicas  
Análise custos/beneficio e modelação continua da oferta dos cuidados de saúde às 
necessidades da população. 

Áreas Clínicas  

Prescrição de MCDT  Recurso excessivo a MCDT  1 3 3 

Segregação de funções e responsabilização das operações 

Áreas Clínicas  Estabelecer protocolos de MCDT por especialidades 

Áreas Clínicas  Monitorização e controlo das requisições de MCDT  

Áreas Clínicas  

Prescrição de MCDT e 
Transportes de Utentes 

Conflitos de interesses na prescrição de 
MCDT realizados no exterior e 
Transportes de utentes 

1 2 2 

Segregação de funções e responsabilização das operações 

Áreas Clínicas  Código de Ética e de Conduta 

Áreas Clínicas  Monitorização e controlo das requisições de Transportes 
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Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 
(processo, subprocesso, 

função ou atividade) 

Áreas Clínicas  
Acesso: Cirurgias, MCDT , 
Consultas e atendimento 
nas Urgências 

Conflitos de interesse - Favorecimento 
do acesso à prestação de cuidados, não 
cumprindo a legislação na 
seriação/agendamento dos utentes 

1 3 3 

Segregação de funções e responsabilização das operações 

Áreas Clínicas  Código de Ética e de Conduta 

Áreas Clínicas  
Material Clinico e 
Medicamentos 

Material Clínico e Medicamentos fora do 
Prazo de Validade 

1 3 3 
Monitorização e controlo dos Prazos de Validade dos Medicamentos e Materiais 
Clínicos 

Áreas Clínicas  
Material Clínico e Medicamentos 
deteriorados  

1 3 3 Normativos/Procedimentos de salvaguarda das condições de armazenamento 

Áreas Clínicas  

Prescrição de 
Medicamentos 

Eficiência e Eficácia na prescrição de 
Medicamentos  

1 3 3 

Prescrição eletrónica 

  Monitor de prescrição médica 

Áreas Clínicas  Comissão de Farmácia e Terapêutica 

Áreas Clínicas  
Risco de corrupção/ Conflitos de 
interesse 

1 3 3 Código de Ética e de Conduta 

Áreas Clínicas  

Equipamentos/Consumos 
adquiridos 

Eficiência e Eficácia dos 
Equipamentos/Consumos adquiridos 

1 3 3 

Comissão de Avaliação e Normalização de Materiais de Consumo e Equipamentos 
Clínicos 

Áreas Clínicas  Comissões de escolha pluriprofissionais 

Áreas Clínicas  
Risco de corrupção/ Conflitos de 
interesse 

1 3 3 Código de Ética e de Conduta 
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 Serviço de Gestão de Doentes (SGD) 

  

 
Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo (processo, 
subprocesso, função 

ou atividade) 

SGD 

Tratamento de 
procedimentos 
relacionados com 
cadáveres 

Acesso indevido à Casa Mortuária 1 2 2 

Medidas de restrição de acesso por pessoas estranhas ao serviço. 

SGD 
Implementação e monitorização das medidas adotadas e publicadas em 
normas de procedimento geral.  

SGD Colocação de câmaras de vigilância. 

SGD 
Suborno de agentes funerários para realização de 
funerais 

2 2 4 

Procedimento de identificação da ordem de entrada de cadáveres na morgue. 
Monitorização e acompanhamento do registo 

SGD 
Divulgação pública de escala mensal de agências funerárias acreditadas para 
realização de funerais;  

SGD Incumprimento das Normas DGS COVID-19 2 2 4 Plano de Contingência sectorial do SGD - Casa Mortuária. 

SGD Admissão de doentes 
Dados de identificação de utentes insuficientes, 
incorretos ou desatualizados. Não conformidade 
de procedimentos com a Circular ACSS. 

2 2 4 Verificação dos dados em primeira linha com atualização do WEBRNU.  

SGD Admissão de doentes 
Dados de identificação de utentes insuficientes, 
incorretos ou desatualizados. Não conformidade 
de procedimentos com a Circular ACSS. 

2 2 4 
Segunda validação pelo Gabinete de Controlo de Registos do SGD da 
informação dos episódios no SONHO  
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Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo (processo, 
subprocesso, função ou 

atividade) 

SGD 
Transporte não urgente 
de doentes 

Favorecimento de transportadoras na 
requisição do transporte 

2 2 4 

Central de transportes(9h-18h) faz a gestão de transportes e fora deste horário é 
o serviço de urgência que pede (excluindo os programados). Todos os registos 
são feitos no Sistema de Gestão de Transportes de Doentes, o que permite 
identificar os transportes disponíveis. Caso não existam serviço de transporte 
disponíveis é promovido o envio de informação diária (dias úteis) de transporte 
não assegurado para Enfermeiro Gestor, Administrador. Hospitalar, Enfermeiros 
do Serviço, Equipa de Gestão Altas.  

SGD 
Transporte não urgente 
de doentes 

Gestão inadequada do processo de 
transportes 

2 1 2 
Análise de transportes (recusas, por corporação e por serviço) e todas as 
exceções têm de estar justificadas pelo serviço de transportes. 

SGD Taxas moderadoras 

Isenção ou dispensa (temporárias) 
indevida ou incorreta de taxas 
moderadoras (via manual ou informática), 
com impacto nas consultas subsequentes. 

1 2 2 
As coordenadoras de SGD (consulta, MCDT, urgência) verificam mensalmente a 
correção das isenções ou dispensa (exatidão da informação no SONHO). 

SGD Taxas moderadoras 
Anulação indevida de recibos de taxas 
moderadores 

1 2 2 
Todas as anulações têm de ser justificadas com registo no SONHO. O reembolso 
implica a assinatura do doente e do superior hierárquico. 

SGD 
Registo de Termos de 
Responsabilidade 

Termos de Responsabilidade com 
identificação incorreta dos exames 

1 2 2 
Registo centralizado na Admissão de Doentes e respetiva validação pelos 
Administradores Hospitalares. 

SGD 

Espólios de valores 

Falta de registo correto de todos os 
valores espoliados aos utentes 

2 2 4 
Norma de procedimento de registos de espólios – com a indicação de 
necessidade de identificação/validação do espólio por dois profissionais.  

SGD 
Falta de registo correto de todos os 
valores espoliados aos utentes 

2 2 4 Monitorização dos espólios emitidos/devolvidos através do registo no SONHO. 
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 Serviço de Gestão de Sistemas de Informação (SGSI) 

 

  

 
Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 
(processo, subprocesso, função 

ou atividade) 

SGSI 

Manutenção do Software 
aplicacional implementado (ex: 
Criação de utilizadores) 

Acesso a informação restrita 3 3 9 

Implementação metodologias de controlo de acessos lógicos aos diferentes 
sistemas. 

SGSI Divulgação eficaz das regras de sigilo. 

SGSI 
Políticas, normas e procedimentos destinados a regular os acessos a este tipo de 
informação. 

SGSI 
Operação do Sistema (Apoio de 
helpdesk às aplicações 
transversais) 

Alteração de dados 
nomeadamente do tipo "dados 
pessoais informatizados" 

3 3 9 

Implementação metodologias de controlo de acessos lógicos aos diferentes 
sistemas. 

SGSI 
Políticas, normas e procedimentos destinados a regular os acessos a este tipo de 
informação. 

SGSI 

Segurança lógica da informação 
Ataques externos aos Sistemas 
de Informação e falta de 
backups 

3 3 9 

Implementação medidas de controlo dos acessos efetuados aos diferentes 
sistemas.  

SGSI 
Implementação de arquitetura de backups eficaz, abrangente e adequada ao 
sistema de informação e à tipologia de informação. 

SGSI Infraestrutura de suporte protegida por sistemas de firewall.  

SGSI 

Segurança física da informação 
Acesso físico indevido aos 
Servidores aplicacionais 

1 3 3 

Acesso condicionado aos diferentes sistemas. 

SGSI 
Implementação de barreiras que impedem o acesso não autorizado aos locais de 
funcionamento dos servidores aplicacionais.  

SGSI 
Implementação de  tecnologias de controlo de acessos através da leitura por 
cartão de proximidade RFID. 
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Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 
(processo, subprocesso, função 

ou atividade) 

SGSI 
Criação de Circuito de validação de 
aquisições sujeito à aprovação final 
do C. de Administração; Definição 
de características de equipamentos 
e software a adquirir 

Aquisição tecnicamente 
incorreta de 
equipamentos/software 

1 3 3 

Implementação de metodologias de avaliação das condicionantes associadas à 
integração de componentes lógicos ou físicos na atual infraestrutura de suporte os 
sistemas de informação.  

SGSI Definição de regras assertivas de integração de sistemas de informação. 

SGSI 

Disponibilidade dos Sistemas de 
Informação 

Falha dos Sistemas 3 3 9 

Implementação de redundância total, relativamente à globalidade de componentes 
físicos do sistema de informação.  

SGSI 
Infraestrutura de suporte protegida por componentes redundantes, garantindo em 
caso de falha:  

SGSI 1) a continuidade de exploração dos sistemas;  

SGSI 2) a imediata recolocação em funcionamento destes sistemas. 

SGSI 

Organização do serviço 

Quadro de pessoal 
inadequado, insuficiente ou 
pouco qualificado 

2 3 6 

Avaliar a necessidade de reforçar ou capacitar a equipa de profissionais do SGSI, 
mediante uma avaliação custo-benefício. 

SGSI 
Organizar e incentivar a participação em ações de formação para melhorar o 
desempenho dos profissionais 

SGSI 

Gestão desadequada do 
parque informático  
(hardware), quer em número 
(excedente ou  
insuficiente) quer em 
atualização 

1 3 3 

Inventariação do parque informático com informação acerca das caraterísticas  
dos equipamentos por posto de trabalho.  

SGSI Elaboração de plano anual de necessidades de acordo com orçamento definido 

SGSI 
Não cumprimento do 
Regulamento Geral de 
Proteção de Dados 

2 2 4 Formação contínua (reciclagem) adequada sobre Proteção de Dados 
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 Serviço de Gestão Financeira (SGF) 

  

 
Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 
(processo, subprocesso, função 

ou atividade) 

SGF 
Gestão de pagamentos 
/fornecedores 

Pagamentos em atraso 3 3 9 

Cumprimento da legislação em vigor. Controlo da antiguidade de saldos (O 
decreto-Lei n.º 127/2012 contempla as normas legais disciplinadoras dos 
procedimentos necessários à aplicação da LCPA e à operacionalização da 
prestação de informação constante do artigo 10.º da mesma lei.). 

SGF Faturação 
Faturação sem a execução do respetivo 
serviço 

1 1 1 
Faturação de atos clínicos - Cruzamento de fontes de informação distintas, de 
modo a assegurar que toda a faturação respeita a produção efetivamente 
realizada 

SGF 
Gestão de recebimentos 
/clientes 

Proveitos mal classificados, não 
reconhecidos, registados em períodos 
e/ou valores incorretos 

3 3 9 

Registo e faturação de produção - identificação da natureza da produção vs 
classificação contabilística e ao cruzamento da produção realizada. Controlo de 
análise dos episódios faturados e reconhecimento da faturação segundo o 
regime do acréscimo. 

SGF Gestão de contas e tesouraria Desvio de valores 1 3 3 
Segregação de funções entre quem efetua o registo e quem efetua o 
pagamento/recebimento. Validação da concordância entre o NIB da Autorização 
de pagamento e o NIB para o qual é efetuada a transferência. 

SGF Gestão de recebimentos 
/clientes 

Rendimentos não registados ou não 
contabilizados corretamente, ou gestão 
inadequada de saldos de clientes 

1 1 1 

Circularização de clientes - Assegurar que se procede a reconciliação trimestral 
dos saldos de contas a receber, através de circularização de clientes e que os 
registos contabilísticos são devidamente conferidos observando a segregação 
de funções. 

SGF Análise mensal de saldos das contas de terceiros.  

SGF 

Gestão de recebimentos 
/clientes 

Alterações e ou anulações a saldos de 
clientes não aprovados 

1 1 1 

Autorizações para ajustamentos de saldos de clientes - Garantir que se 
encontram estabelecidos perfis de autorização para reclassificações e/ou 
ajustamentos de saldos de clientes. 

SGF 
Assegurar que existe a definição de perfis de autorização para anulações de 
créditos e tratamento adequado de recibos anulados, incluindo a sua justificação 
e autorização por pessoa competente 
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Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo (processo, 
subprocesso, função ou 

atividade) 

SGF 
Gestão de recebimentos 
/clientes 

Incobráveis não provisionados 1 1 1 
Avaliação de dívidas incobráveis - Procedimento de avaliação com caráter 
trimestral das contas a receber 

SGF 
Gestão de recebimentos 
/clientes 

Insuficientes mecanismos de cobrança 2 2 4 

Responsável pelo controlo do processo de receita - Supervisão das operações 
relativas ao sistema de liquidação e cobrança. 

SGF 
Procedimentos implementados de controlo de monitorização que evitem que se 
ultrapassem os prazos para cobrabilidade da atividade realizada. 

SGF Faturação 
Atos clínicos não faturados, faturados 
incorretamente ou não faturados 
oportunamente 

3 3 9 
Faturação de atos clínicos - Procedimentos de obtenção automática (query), de 
informação de identificação dos erros limitativos à faturação. 

SGF Património 
Entrada de bens sem conhecimento do 
SGF 

3 3 9 Mudança de circuito com a inventariação do bem à chegada ao armazém. 
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 Serviço de Planeamento, Estudo, Análise e Controlo de Gestão (SPEACG) 

  

 
Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 
(processo, subprocesso, 

função ou atividade) 

SPEACG Gestão da Produção 
Incumprimento nos prazos de reporte de 
informação 

1 3 3 Definição de datas para reporte 

SPEACG Gestão da Produção Estimativas de produção desajustadas e não 
devidamente relevadas na contabilidade 

2 3 6 

Garantir um sistema de apuramento da produção faturável a suportar as estimativas 
mensais para os acréscimos de proveitos. 

SPEACG Gestão da Produção Registo da atividade assistencial no SICA e reportada ao SGF, até dia 8 de cada mês  

SPEACG Gestão da Produção 

Perda de financiamento por incumprimento 
do Contrato-Programa (CP) 

2 3 6 

Contratualização interna de objetivos e desempenho assistencial, por linha de 
produção do CP e em linha com os objetivos do CP (incentivos e penalidades) 

SPEACG Gestão da Produção Monitorização da contratualização interna de objetivos por serviço/especialidade 

SPEACG Gestão da Produção Monitorização mensal do cumprimento do CP 

SPEACG Gestão da Produção 

Deficiente registo da produção realizada 3 3 9 

Assegurar a implementação de procedimentos de obtenção automática (query), de 
informação que identifique os erros limitativos à faturação ao abrigo do CP e a outros 
terceiros pagadores responsáveis 

SPEACG Gestão da Produção 
Validação de registos de produção e instituição de procedimentos de controlo que 
avaliem a oportunidade do registo (dilação entre a data de realização da prestação de 
saúde e o registo no SIH) e a sua adequação (tipologia de ato) 

SPEACG Gestão da Produção Formação periódica dos profissionais do SGD e do SPEACG 

SPEACG Gestão da Produção 
Realização, com regularidade, do cruzamento de informação proveniente de diferentes 
SI, que se interligam, de modo a validar a coerência dos dados 
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PPRGCIC – PPR - HGO - Serviço de Auditoria Interna (SAI)  

 

  

 
Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo (processo, 
subprocesso, função ou 

atividade) 

SPEACG Gestão da Produção Produção não codificada 2 2 4 
Envio trimestral aos médicos codificadores, com CC ao CA, dos processos não 
codificados por Serviço/médico codificador 

SPEACG Gestão da Produção 
Ineficiente gestão da capacidade de 
produção instalada 

2 2 4 
Garantir a monitorização da capacidade instalada vs produção realizada, pelo 
menos, com periodicidade trimestral. 

SPEACG Gestão da Produção 

Divulgação indevida de informação a 
terceiros (internos ou externos ao HGO) 

1 3 3 

Existência de procedimento interno com regras para a disponibilização de dados  

SPEACG Gestão da Produção 
Instituir um procedimento de dupla verificação (um 2.º elemento valida a 
informação elaborada por outro) 

SPEACG Gestão da Produção 
Autorização prévia, pelo Conselho de Administração, de relatórios ou informações 
para divulgação geral 

SPEACG Gestão da Produção 
Incumprimento e/ou limitação do acesso 
dos doentes aos cuidados de saúde 

2 2 4 
Monitorização mensal da LIC e LEC (interna e externa), dos tempos médios de 
espera 
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 Unidade Local de Gestão do Acesso (ULGA) 

 

  

 
Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 
(processo, subprocesso, 

função ou atividade) 

ULGA Produção adicional interna 

1. Ineficiência - Nº elevado de horas de 
registo manual 
2. Erros de registo com pagamentos 
indevidos (trocas de nºs mecanográficos 
de profissionais) 

1 2 2 
Implementação de software para automatização do processo de pagamento de 
produção adicional 

ULGA  
Desmarcações e remarcações 
de consulta externa 

Diminuição do acesso a utentes a 
aguardar consulta (já agendados e cuja 
remarcação não foi realizada) 

1 2 2 

Auditoria aos registos de desmarcações e remarcações de consultas 

Revisão e uniformização de motivos de desmarcação 

Definição de procedimento para esta atividade 

ULGA Agendamento de cirurgias 
Não cumprimento das regras de 
antiguidade e prioridade no agendamento 
de cirurgias 

1 1 1 
Elaboração e implementação de manual de procedimentos de agendamento 
cirúrgico 

ULGA Doentes intransferíveis 

Diminuição do acesso: Impossibilita o 
utente de obter resposta no exterior se o 
HGO não realizar a cirurgia no tempo 
adequado 

1 1 1 
Controlo mensal dos doentes intransferíveis e em articulação com os DS corrigir 
as situações 
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 Serviço de Gestão Hoteleira (SGH) 

  

 
Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 
(processo, subprocesso, 

função ou atividade) 

Serviço de 
Gestão Hoteleira 

Recolha e pesagem da roupa 
produzida pelos serviços da área 
de prestação de cuidados, Suja e 
Limpa (com circuitos distintos) 

Não ter conhecimento dos kg produzidos, 
e consequente falta de controlo sobre a 
taxa de evasão. Não ter conhecimento 
dos kg rececionados, pagos à empresa 
prestadora de serviços (lavandaria). 

2 2 4 

Verificação diária por dois elementos (HGO e Empresa Prestadora) quer das 
quantidades entregues, quer dos pesos em Kg (suja e limpa). O registo é feito 
diariamente com base nos tickets da(s) balanças e arquivados para que o 
processo possa ser a qualquer momento verificado e controlado. 

Serviço de 
Gestão Hoteleira 

Elaboração da estatística mensal, 
com imputação por centro de 
custos. 

Risco associado não só à produção, 
como à própria faturação. Enganos 
poderão implicar erros na própria 
faturação, bem como, internamente no 
apuramento dos custos por centro de 
custo. 

2 2 4 
Através dos registos diários são elaborados mapas de controlo e monitorizações 
mensais, de forma a validar, quer a imputação aos Centros de Custos corretos, 
quer do valor a ser faturado pela empresa prestadora de serviços. 

Serviço de 
Gestão Hoteleira 

Controlo do fornecimento de 
Alimentação aos doentes do 
HGO, por parte da Empresa 
prestadora do serviço, estatística, 
bem como da Higiene e 
Segurança Alimentar 

Erros na faturação do fornecimento da 
alimentação e, com consequências ao 
nível de controlo do que é cobrado pela 
empresa versus o fornecido. Ausência de 
controlo na receção dos alimentos / 
refeições, pelos serviços com 
consequências financeiras relevantes. 
Embora com baixo valor unitário poderá 
haver riscos de variações financeiras com 
impacto significativo.  

2 2 4 

Monitorização diária, do fornecimento quer por parte da Assistente Técnica, quer 
por parte das Nutricionistas. Controlo da prescrição existente através do GHAF. 
Solicitam-se as prescrições de dietas de forma controlada (só a doentes que 
estão internados) e em tempo real. Permite ainda a afetação direta por centros de 
custo (quer por serviço responsável, quer por serviço físico).  
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Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 
(processo, subprocesso, 

função ou atividade) 

Serviço de 
Gestão Hoteleira 

/ Serviço de 
Nutrição 

Internamento - A Nutricionista, 
efetua a avaliação das 
necessidades nutricionais dos 
utentes, calcula e planifica o 
suporte nutricional a administrar 
por via oral ou entérica e 
monitoriza o suporte instituído.  
Aquando da alta hospitalar, 
efetua um ensino ao doente e 
sua família, de modo a seguir, 
em ambulatório, a terapêutica 
nutricional instituída durante o 
internamento. 

Riscos relacionados com a presença 
prévia ou não de desnutrição do doente 
durante o internamento. A não avaliação 
do risco e a não prescrição do suporte 
nutricional atempado, prejudica a 
recuperação do doente, a aumento o risco 
de infeções, podendo levar ao aumento de 
dias de internamento, da morbilidade e 
mortalidade.    

2 2 4 

Segregação de funções entre a Diretora do Serviço de Nutrição / Diretora do 
Serviço de Gestão Hoteleira 

Controlo e monitorização das intervenções nutricionais realizadas e registadas nos 
sistemas informáticos abrangentes SClÍnico; BI Nutrição e GHAF (que permitem 
extrair dados sobre as intervenções nutricionais realizadas). Avaliação da eficácia 
das intervenções nutricionais realizadas. 

Serviço de 
Gestão Hoteleira 

Higienização e Limpeza no HGO 

Riscos associados ao controlo de infeção, 
tempos de internamento, fornecimento, 
monitorização em termos de horas e 
níveis de serviço que tem reflexo imediato 
no nível de limpeza do HGO, com 
consequências para a imagem, conforto e 
na faturação. 

2 2 4 

Controlo através do registo biométrico, e  com os registos de atividades diária fora 
da atividade normal. 

Realização de Auditorias Bimensais (mês sim, mês não). 

Além do controlo pelo Serviço de Gestão Hoteleira, suportado no Encarregado 
Operacional afeto ao Serviço Tratamento de Roupa (STR), o fornecedor também 
tem três encarregadas cuja função é controlar a atividade com os respetivos 
mecanismo de controlo instituídos. 
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 Serviço de Gestão Logística (SGL) 

  

 
Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo (processo, 
subprocesso, função ou 

atividade) 

Serviço de 
Gestão Logística 
(SGL) e Serviço 
de Informática 

Dados Mestre 
Dados mestre de fornecedores em 
falta, incorretos, desatualizados e/ou 
em informação qualitativa. 

1 2 2 
Atualização regular dos dados mestre dos fornecedores. 

Avaliação regular de fornecedores. 

SGL 

Planeamento  

Processo de planeamento de compras 
inadequado. 

3 3 9 

Elaborar plano anual de necessidades por serviço requisitante. 

Identificação global das necessidades de compras. 

Plano anual de compras aprovado pelo CA. 

Comissão Avaliação novos Produtos Consumo Clínico dá parecer sobre a 
introdução de novos artigos no circuito de aquisições do Hospital. 

CA e SGL 
Solicitação de aquisição de 
bens/serviços/EOP desadequados às 
necessidades da instituição 

3 2 6 

Implementação de um sistema estruturado de avaliação das necessidades, 
contemplando a justificação da aquisição/contratação (substituição ou reforço dos 
recursos existentes; novas necessidades), incluindo estudos e pareceres técnicos, 
sempre que aplicável, bem como a avaliação económica. 

SGL 

Compras  

Ineficiente processo de gestão de 
compras. 

3 3 9 
Pesquisa de mercado de produtos/fornecedores que satisfaçam as necessidades do 
Hospital e ao melhor preço (eficiência da compra). Recurso a Consultas 
Preliminares ao Mercado. 

  

Compras realizadas sem autorização 2 2 4 

Definição e aprovação de perfis e limites de autorização de compras. 

  
Todas as compras têm suporte documental adequado e autorizado, em 
conformidade com Código de Contratação Pública. 

 

 



                   Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (incluindo os riscos de Corrupção e Infrações Conexas)                                                                               
                   Hospital Garcia de Orta, EPE 

 
 

76 
PPRGCIC – PPR - HGO - Serviço de Auditoria Interna (SAI)  

 

  

 
Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 
(processo, subprocesso, 

função ou atividade) 

  

Compras  

Elevada dependência de um 
determinado fornecedor 

3 2 6 

Monitorizar as adjudicações efetuadas por fornecedor e respetivos valores. 

  
Registo dos potenciais fornecedores no arquivo dos serviços dos novos operadores 
de mercado. 

  
Rotura/falta no fornecimento pelo 
fornecedor 

1 3 3 

Base de dados de fornecedores inclui os fornecedores para o mesmo tipo de 
produto/artigo, em função dos últimos fornecimentos.  

  
Nos procedimentos aquisitivos estão registadas todas as propostas apresentadas 
para determinados produtos. 

  

Elevado recurso a ajuste direto 3 3 9 

Processo de planeamento de compras. 

 SGL 
Segregação de funções nas diversas fases do procedimento de compra. As 
necessidades são indicadas por entidade diferente de quem desenvolve o 
procedimento aquisitivo. 

  
Verificação da fundamentação para o ajuste direto, e caso aplicável, adequação do 
ajuste direto ao critério material. 

  Avaliação dos limiares previstos no CCP e os pressupostos do artigo 113º do CCP. 

  
Tornar mais célere o circuito desde o pedido de abertura do procedimento até à sua 
adjudicação. 

  Predefinição dos limites de compras por fornecedor na aplicação. 

  Adesão a mecanismos de centralização de compras. 
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Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 
(processo, subprocesso, 

função ou atividade) 

  

Compras  

Falta de transparência e independência 
no procedimento de compra 

1 2 2 

Segregação de funções nas diversas fases do procedimento de compra. 

  Rotatividade na constituição dos elementos do júri. 

  
Existência de declaração de conflito de interesses e incompatibilidades dos 
elementos constituintes dos júris e comissões técnicas de análise. 

  

Existência de situações de conluio entre 
concorrentes e de eventual corrupção 
dos funcionários 

2 2 4 

Não designar os mesmos elementos, de forma reiterada, para os júris dos 
procedimentos concursais. 

  
Implementação de controlo de montantes totais adjudicados em Ajustes Diretos e 
Consultas Prévias. 

 SGL 
Utilização de Plataformas Eletrónicas de Compras Públicas e respetiva lista de 
fornecedores para o maior número de procedimentos. 

  
Risco de omissão de medidas anti 
corrupção do CCP 

1 2 2 

Solicitar o plano de prevenção de corrupção e de infrações conexas ao adjudicatário 
que esteja abrangido pelo disposto no n.º 9 do artigo 81º do CCP: "Nos casos em 
que o valor do contrato a celebrar determine a sua sujeição a fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas, o órgão competente para a decisão de contratar deve solicitar 
ao adjudicatário a apresentação de um plano de prevenção de corrupção e de 
infrações conexas, salvo se este for uma pessoa singular ou uma micro, pequena ou 
média empresa, devidamente certificada nos termos da lei." 

  Repartição intencional da contratação e 
dos respetivo valor para evitar o 
Concurso Público, e deste modo, o 
ambiente concorrencial 

2 2 4 

Colocar em concurso o total da contratação (a divisão é propícia a práticas não 
concorrenciais e suscetíveis de maiores riscos de corrupção). 

  
Mecanismos de controlo para evitar a repartição do valor global do processo de 
compra, com base no valor histórico e com o planeamento de aquisições e 
consumos anuais. 
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Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 
(processo, subprocesso, 

função ou atividade) 

SGL e Elementos 
do Júri 

Compras 

Existência de conflitos de interesse de 
funcionários do HGO EPE com o 
mercado fornecedor na Aquisição de 
bens, serviços e empreitadas 

1 2 2 

Antes do início de funções, os membros do júri e todos os demais intervenientes no 
processo de avaliação de propostas, designadamente peritos, subscrevem 
declaração de inexistência de conflitos de interesses, conforme modelo previsto no 
CCP. 

SGL e Comissão 
de Avaliação 
Técnica 

Compras  
Insuficiência de informação na 
elaboração de Cadernos de Encargos 

2 2 4 

Integrar as Especificações Técnicas nos Cadernos de Encargos, assim como os 
critérios de adjudicação bem definidos e objetivos. 

Verificação e validação do Caderno de Encargos pela Comissão de Avaliação 
Técnica. 

Acompanhamento e supervisão do trabalho desenvolvido pelos funcionários. 

SGL Compras  

Atrasos na preparação das peças 
procedimentais e na publicação dos 
procedimentos concursais 

3 2 6 

Contratação de RH com perfil e competências adequado à Contratação Pública. 

Existência de RH com habilitação e formação adequada em matéria de contratação 
pública que promova, designadamente, a conformidade procedimental, a qualidade 
dos documentos de suporte aos procedimentos, a obtenção de uma boa relação 
preço/qualidade e a adequa da gestão e acompanhamento da execução dos 
contratos. 

Garantir formação contínua aos RH que têm funções no âmbito da Contratação 
Pública. 
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Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo (processo, 
subprocesso, função ou 

atividade) 

SGL, Gestores 
de Contratos e 

Entidades 
Técnicas 

Gestão de Contratos 

Contratos sem salvaguarda dos 
interesses institucionais, falta de 
monitorização e acompanhamento do 
cumprimento das cláusulas contratuais 

3 2 6 

Nomear Gestor de Contrato. 

Implementar um circuito de comunicação entre todos os intervenientes (Gestor do 
Contrato, SGL, Entidade Técnica) relativamente à execução do contrato, ou seja, 
do seu cumprimento, da eventual necessidade de modificação/alteração contratual 
através do Relatório de Execução do Contrato elaborado pelo Gestor do Contrato, 
conforme indicado no n.º 3 do artigo 290º-A do CCP. 

Incluir nos Contratos cláusulas de salvaguarda da Entidade Adjudicante, que lhe 
permita aplicar penalidades em caso de incumprimento contratual. 

Falta de conhecimentos técnicos 
necessários ao exercício das funções 

3 2 6 

Solicitar a dispensa do exercício das funções. 

Propor à instituição a frequência de ações de formação  
destinadas a adquirir / robustecer os seus conhecimentos técnicos. 
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 Serviço de Gestão Logística - Stocks 

  

 
Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo (processo, 
subprocesso, função 

ou atividade) 

SGL Gestão existências 

Existências nos serviços não controladas 2 2 4 

Implementar armazéns avançados (AA) em todos os serviços clínicos. 

    
Realizar contagens cíclicas das existências nos armazéns (central e avançados) ao longo do 
exercício, com informação ao CA.              

    Restringir o acesso físico ao Armazém Central. 

    

Desvio de existências por trabalhadores 
ou terceiros 

1 2 2 

Segregação funções e responsabilidades das operações. 

    Monitorização periódica os consumíveis por serviço. 

    
Realizar periodicamente inventários nos armazéns centrais por amostragem aleatória, valor e 
por bens mais suscetíveis de desvios. Análise dos desvios. 

    

Excesso de stock que se poderá tornar 
inutilizável ou obsoleto 

1 2 2 

Distribuir aos serviços e aos AA os artigos que se encontram em stock no armazém central há 
mais tempo, promovendo maior rotatividade do material e menos desperdício por 
aproximação do prazo de validade dos artigos. 

    
Efetuar contagens periódicas e rotativas de existências verificando os prazos de validade dos 
artigos 

    
Analisar, anualmente, os produtos com fraca rotatividade (sem movimento há mais de 1 ano) 
e questionar os possíveis serviços consumidores sobre a utilização esperada desses 
materiais. 
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Risco Inerente 

 

Responsável 
Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 
(processo, subprocesso, 

função ou atividade) 

    

Existências fora de prazo em Armazém 1 2 2 

Edificar um sistema de alertas/avisos, no sistema de gestão de stocks, de aproximação do 
prazo de validade dos artigos em armazém. 

 SGL   
Promover a rotatividade dos artigos entre armazéns avançados e o armazém central, de 
modo a evitar desperdícios e/ou perdas em função dos prazos de validade dos artigos, para 
que se possa minimizar os processos de abate. 

  
 Gestão 
existências 

Deterioração de existências em armazém 2 2 4 

Dotar as instalações físicas de condições adequadas, de modo a proporcionar o 
acondicionamento com qualidade dos produtos/bens, bem como, condições de higiene e 
limpeza.  

    
Dotar as instalações físicas (Armazém Central e Armazéns Avançados) das condições 
adequadas, ao correto acondicionamento dos artigos, nomeadamente no que diz respeito às 
regras de segurança, limpeza e higiene.  

    
Divergência entre as quantidades rececionadas 
fisicamente e as quantidades registadas na 
aplicação 

1 2 2 
Rececionar apenas os materiais/medicamentos/equipamentos constantes em Notas de 
Encomenda (NE), que estejam em aparente bom estado físico e pelas quantidades 
encomendadas. 

    

Movimentos de existências não registados e/ou 
contabilizados corretamente. 

2 2 4 

Verificar que a informação constante dos movimentos de existências (receção, requisição 
interna, expedição) é corretamente registada no sistema de gestão de informação de 
existências (armazém, código de material, quantidade, prazo de validade e valor). 

    
Promover, junto dos Serviços contemplados com AA, a importância da correta gestão dos 
stocks (registo obrigatório e oportuno de todas as saídas de material), bem como proceder à 
revisão dos mesmos. 
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Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 
(processo, 

subprocesso, 
função ou 
atividade) 

    

Movimentos de existências não registados e/ou 
contabilizados corretamente. 

2 2 4 

Registo de saídas de artigos do Armazém Central por leitura ótica, com utilização de PDA. 

    Realizar Normas de Procedimento relacionadas com a gestão e o controlo de existências. 

 SGL 
 Gestão de 
Existências 

Ajustamentos/Regularizações não autorizados, 
devidamente justificados e documentados. 

1 2 2 

Obter autorização prévia de ajustamentos/regularizações pelo órgão de gestão. 

    
Registo de quebras por danificação de artigos, por prazos de validade excedidos ou por 
sobras, devidamente fundamentado e com evidência das ocorrências (por exemplo por 
fotografia). 

  
Materiais de 
proteção EPI 
COVID-19.         

Risco de desvio dos EPI para utilização extra-
hospitalar 

3 1 3 
Reforço nos mecanismos de controlos de receção e saída de material do Armazém 
Central para os Serviços. Estes materiais deixaram de ser repostos nos habituais AA e 
passaram a ser disponibilizados diretamente aos Enfermeiros Gestores.  
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 Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) 

  

 
Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo (processo, 
subprocesso, função 

ou atividade) 

SGRH Exercício de 
atividade em 
acumulação 
de funções 

Falta de imparcialidade, isenção e 
conflito de interesses 

1 2 2 

Divulgação anual de Circular alertando para a necessidade de declarar ou requerer a 
acumulação de funções (funções públicas e/ou funções privadas) 

SGRH 
Confronto dos pedidos de horário parcial com as declarações e autorizações para 
acumulação de funções 

SGRH 

Assiduidade 

Horários não aprovados e 
desatualizados 

1 2 2 
Monitorização de horários aprovados que suportem o controlo de assiduidade e o 
processamento de vencimentos 

SGRH 
Verificação do tratamento mensal da 
assiduidade pelos responsáveis pela 
elaboração de horários 

2 2 4 
Parametrização de validações e utilização de mapas gerados informaticamente para 
deteção de erros de classificação de assiduidade 

SGRH Validação dos saldos horários 1 2 2 Validação mensal, por amostragem, por equipa do SGRH 

SGRH 
Prestação de cuidados pagos em 
adicional, durante o horário de trabalho 

1 3 3 
Monitorizar o registo biométrico face ao horário de trabalho aprovado e a realização de 
produção adicional através de ferramenta informática  

SGRH 

Gozo indevido de férias 1 1 1 

Apuramento anual dos dias de férias a que os trabalhadores têm direito 

SGRH Controlo da elaboração de planos de férias e gozo das férias 

SGRH 

Avaliação de 
desempenho 

Contratualização de objetivos 
desajustados 

1 2 2 

Acompanhamento pela equipa do SGRH do processo de fixação de objetivos pelos 
avaliadores 

SGRH Verificação pelo CCA, por amostragem, dos objetivos definidos pelos avaliadores 

SGRH 
Deficiente fundamentação das 
avaliações de desempenho 

1 2 2 
Verificação anual pelo SGRH, por amostragem, das avaliações de desempenho de 
inadequado e relevante 
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Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo (processo, 
subprocesso, função 

ou atividade) 

SGRH 

Processamento de 
vencimentos 

Processamento de vencimentos com 
erros/divergências, ou sem a 
autorização devida, nomeadamente no 
trabalho extraordinário e prevenção 

1 3 3 

Organização da equipa do SGRH por processos. Segregação de funções 

SGRH 
Criação de ferramenta informática para validação da simulação do processamento de 
vencimentos 

SGRH 
Verificação regular do processamento de vencimentos por equipa de auditoria por forma 
a controlar a existência de erros ou divergências 

SGRH 

Recrutamento e 
seleção 

Favorecimento do candidato 1 2 2 

Adequação dos métodos de seleção ao perfil do cargo/função privilegiando, sempre que 
possível, a prova de conhecimentos nos termos legais 

SGRH 
Constituição de bolsas de reserva de recrutamento, a fim de garantir a observância dos 
princípios da igualdade de oportunidades e da não discriminação 

SGRH 

Corrupção passiva para ato ilícito 1 2 2 

Rotatividade dos trabalhadores na constituição dos júris 

SGRH 
Apoio da equipa de recrutamento do SGRH na definição dos perfis, métodos e critérios 
de seleção, garantindo a adequada fundamentação das decisões dos júris 

SGRH Tráfico de influência 1 1 1 
Criação e implementação de  declaração de inexistência de conflito de interesses dos 
membros do júri, sob a forma escrita, e apensa ao procedimento em causa 

SGRH 
Gestão contratual 

Minutas de contratos de trabalho 
irregulares, com erros ou lacunas 

1 3 3 
Revisão do contrato por pessoa diferente da que o elaborou 

SGRH Contratação de um jurista para apoio ao SGRH 

SGRH 
Gestão de 
avaliação/carreiras  

Validação das progressões/promoções 
realizadas 

1 3 3 
Segregação de funções. Organização da equipa do SGRH por processos e auditoria 
anual, por amostragem 
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 Serviço de Instalações e Equipamentos (SIE) e Comissão de Risco não Clínico 

  

 
Risco Inerente 

 

Responsável 
Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 
(processo, subprocesso, 

função ou atividade) 

Serviço de 
Instalações e 
Equipamentos 

Prestação de Serviços 
de Manutenção 

Imputação indevida de horas ou 
não realização adequada do 
serviço. 

3 3 9 

Inventário de todos contratos de manutenção 

Análise dos valores dos contratos com base na evolução face ao ano anterior (negociação 
prévia) 

Envio de proposta de caderno de encargos para SGL (Definições das especificação técnicas), 
nomeadamente exigência de relatórios digitais por equipamento (controlo da manutenção do 
equipamentos). 

Contratos (preventiva, corretiva, com ou sem preços) avaliados e definidos em função das 
necessidades. 

Infor EAM (aplicação informática do serviço) - Controlo através do planeamento do fornecedor 
(que gera automaticamente as ordens de serviço e ficam abertas até à execução dos 
trabalhos). O processo tem sempre documento interno do HGO para centralizar toda a gestão 
de trabalhos pelo SIE.  

Serviço de 
Instalações e 
Equipamentos 

Empreitadas Internas  
Serviços Não executados/ ou 
trabalhos a mais. 

3 3 9 

Criação de Projeto com o nome da empreitada (Infor EAM). 

Cria-se ordem se serviço associado ao projeto, onde são imputados os trabalhos e materiais 
à ordem de serviço. 

Controlo semanal (análise de integralidade de registos no sistema pelo técnico) e 
acompanhamento diário dos serviços. 

Serviço de 
Instalações e 
Equipamentos 

Segurança - Prestação 
de Serviços 

Imputação indevida de horas ou 
não realização adequada do 
serviço 

3 2 6 
Controlo de assiduidades presenças. Aplicação de Créditos para faturação não realizada por 
incumprimento do contrato. 

Serviço de 
Instalações e 
Equipamentos 

Plano de Emergência 
Interno 

Ocorrência de Contingência 
(riscos de continuidade da 
atividade HGO) 

2 3 6 

Plano de ensaios registados no Infor EAM 

Preenchimento de Checklist para comprovar a realização do trabalho. 

Embora não exista manual os planos são operacionalizados no sistema Infor EAM. 
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Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 
(processo, subprocesso, 

função ou atividade) 

Serviço de 
Instalações e 
Equipamentos 

Plano de Prevenção e 
Controlo da Legionela 

Legionela 3 3 9 
Identificados os pontos críticos, registos diários do nível oxidante da água (cloro). 
Realizadas mais de 40 análise mensais. 

Gestão de risco 
não clinico 

Recolha e tratamento 
de resíduos 

Faturação excessiva em função das 
quantidades efetivamente recolhidas 

2 3 4 A faturação do fornecedor só é validada mediante receção dos talões de pesagem. 

Gestão de risco 
não clinico 

Prevenção de incêndio 
Não execução de manutenção 
preventiva dos dispositivos de 
combate a incêndio 

2 3 6 
Todos os extintores e carreteis estão registados na aplicação de gestão de manutenção e 
possuem plano de manutenção em vigor. 

Gestão de risco 
não clinico 

Realização de 
simulacro com 
evacuação de doentes 

Não preparação dos serviços para 
agir em caso de incidente grave. Não 
cumprimento da legislação. 

3 3 9 Anualmente é efetuado um simulacro de incidente grave 

Gestão de risco 
não clinico 

Triagem errada dos 
resíduos pelos serviços 
produtores 

Aumento do custo do tratamento do 
resíduo caso seja erradamente 
classificado 

3 3 9 
Realização de auditorias trimestrais e notificação dos serviços quando é observado não 
conformidades 

Serviço de 
Instalações e 
Equipamentos 

Manutenção preventiva 
de dispositivos médicos 
de suporte de vida e de 
valor relevante 

Inoperabilidade do dispositivo e/ou 
risco de mau funcionamento mesmo 
com consequências para o doente. 

1 3 3 
Atribuição do equipamento a um plano de manutenção, validação da execução da 
intervenção preventiva na plataforma de gestão de manutenção. 
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 Serviço de Gestão de Qualidade (SGQ) e Comissão Qualidade e Segurança (CQS) 

  

 
Risco Inerente 

 

Responsável 
Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 
(processo, subprocesso, função ou 

atividade) 

SGQ + CQS 

SISTEMA GESTÂO 
QUALIDADE/Estratégia 
Desenvolvimento para a 
Qualidade 

Não obtenção da Acreditação e das 
Certificações de serviços e Centros de 
Referência 

1 3 3 
Assegurar o cumprimento dos requisitos dos Programas de Acreditação e 
Certificação pelos diferentes intervenientes no mesmo, através de: 
1 - Planeamento do trabalho a desenvolver 

SGQ + CQS 

SISTEMA GESTÂO 
QUALIDADE/Estratégia 
Desenvolvimento para a 
Qualidade 

Não obtenção da Acreditação e das 
Certificações de serviços e Centros de 
Referência 

1 3 3 2 - Reuniões de preparação  e suporte aos intervenientes  

SGQ + CQS 

SISTEMA GESTÂO 
QUALIDADE/Estratégia 
Desenvolvimento para a 
Qualidade 

Não obtenção da Acreditação e das 
Certificações de serviços e Centros de 
Referência 

1 3 3 
3 - Monitorização e Controlo da Informação Documentada produzida 
tempestivamente 

SGQ + CQS 

SISTEMA GESTÂO 
QUALIDADE/Estratégia 
Desenvolvimento para a 
Qualidade 

Não obtenção da Acreditação e das 
Certificações de serviços e Centros de 
Referência 

1 3 3 
 
4 - Respostas aos requisitos às entidades externas atempadamente. 

SGQ + CQS 

SISTEMA GESTÂO 
QUALIDADE/Acompanhamento 
das recomendações 
decorrentes das auditorias  

Incumprimento dos Planos de Ações 
Corretivas decorrentes das Auditorias 
de Acreditação,  Certificação, 
Inspeções 

2 2 4 
Monitorizar o cumprimento dos Planos de Ação Corretivas decorrentes das 
Auditorias  

SGQ 

SISTEMA GESTÂO 
QUALIDADE/Estratégia 
Desenvolvimento para a 
Qualidade 

Incumprimento da aplicação do Plano 
Nacional de Segurança do Doente 
2021-2025 

2 2 4 
Pedido de informação atempado às diferentes áreas envolvidas na execução do 
Plano para elaboração do Relatório Anual a enviar à DGS 

SGQ 

SISTEMA GESTÂO 
QUALIDADE/Estratégia 
Desenvolvimento para a 
Qualidade 

Incumprimento da aplicação do Plano 
Nacional de Segurança do Doente 
2021-2025 

1 2 2 
 
 Elaboração no prazo estipulado do Relatório de Atividades e Plano de Ação para 
o ano seguinte. 
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Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo (processo, subprocesso, 
função ou atividade) 

SGQ 

SISTEMA GESTÂO 
QUALIDADE/Processo da 
Gestão da Informação 
Documentada 

Incumprimento das obrigações legais e 
regulamentares e normas internacionais 
aplicáveis 

2 2 4 
Criação de campo na BD GESDOC para monitorização da Legislação que suporta 
o Manual de Politicas e Normas do HGO 

SGQ  

SISTEMA GESTÂO 
QUALIDADE/Processo da 
Gestão da Informação 
Documentada 

Incumprimento na aplicação das Normas 
Organizacionais, Normas Clinicas e 
Orientações emitidas pela DGS 

2 2 4 
Criação de campo  na BD GESDOC para monitorização do Normativo da DGS 
que suporta o Manual de Politicas e Normas do HGO 

SGQ 

SISTEMA GESTÂO 
QUALIDADE/Processo da 
Gestão da Informação 
Documentada 

Incumprimento do tempo estipulado para 
elaboração/revisão da Informação 
documentada 

2 2 4 Monitorizar  na BD GESDOC os documentos enviados para elaboração/revisão 

SGQ + CQS 

SISTEMA GESTÂO 
QUALIDADE/Plano de 
Auditorias Internas da 
Qualidade (PAIQ) 

Incumprimento do Plano de Auditoria 2 2 4 Assegurar a monitorização de acompanhamento da execução do PAIQ 

SGQ  

SISTEMA GESTÂO 
QUALIDADE/Estratégia 
Desenvolvimento para a 
Qualidade 

Incumprimento das respostas 
tempestivamente às Entidades Externas 
(DGS, IGAS, ERS, IPST) 

1 3 3 
 
Monitorização e envio das respostas aos requisitos das entidades externas 
atempada. 

SGQ  
SISTEMA GESTÂO 
QUALIDADE/ Suporte  

Problemas de efetividade por falta de 
Recursos Humanos 

2 3 6 Angariação interna  ou contratação externa de RH 
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 Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e Responsabilidade Social (GCRPRS) 

  

 
Risco Inerente 

 

 Divulgação na Internet /site 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 

 Disponibilização ao 
Público no site da 

entidade e outros como 
UTAM 

(processo, 
subprocesso, 

função ou 
atividade)  

GCI 

Organização 
do Serviço 

Organização da 
função indefinida 

3 1 3 Promover a existência de regulamento interno do serviço.  Sim 

GCI 3 1 3 
Definir as atribuições e responsabilidades de todas as funções existentes no 
serviço 

 Sim 

GCI 
Comunicação 
e Imagem 

Publicação de 
Informação Interna 
inadequada nos meios 
de comunicação 
internos do HGO 

2 2 4 
Garantir que a informação enviada internamente é validada pelas Direções dos 
Serviços/Unidade e pelos membros do Conselho de Administração. 

 Sim 

GCI 
Comunicação 
e Imagem 

Promoção inadequada 
da imagem da 
Instituição 

1 2 2 Definição de normas de afixação de suportes de informação na instituição  Sim 
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 Serviços Farmacêuticos (SFARM) 

  

 
Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 
(processo, 

subprocesso, 
função ou 
atividade) 

SFARM 
Circuito 
Medicamento 

Acesso indevido às instalações com desvio de medicamentos 1 3 3 
Reforço controlo de acessos; colocação câmaras CCTV 
acessos farmácia 

SFARM 
Circuito 
Medicamento 

Receção indevida de medicamentos não solicitados 1 2 2 

Descomissionamento (MVO) 

SFARM 
Circuito 
Medicamento 

Validação quantitativa e qualitativa da receção 

SFARM 
Circuito 
Medicamento 

Inutilização de bens por ultrapassagem dos prazos de validade 2 1 2 
Cedências internas e externas com lote associado 
(Medicamento 4.0) 

SFARM 
Circuito 
Medicamento 

Favorecimento de fornecedores por membros de comissões, grupos de 
trabalho ou júris de procedimentos pré-contratuais por profissionais que 
selecionam ou emitem Normas e Orientações Clínicas na área do 
medicamento 

1 1 1 

Assinatura da Declaração de Inexistência de 
incompatibilidades; 

SFARM 
Circuito 
Medicamento 

Rotação de elementos dos júris 

SFARM 
Circuito 
Medicamento 

Utilização indevida de medicamentos não administrados aos doentes 2 1 2 
Cedências internas e externas com lote associado 
(Medicamento 4.0) 

SFARM Existências 
Regularização indevida de diferenças de stock (sem justificação e 
autorização prévias) 

1 2 2 Registo documentado e autorizado acertos de existências 

SFARM Existências Existências de stocks nos serviços não controlados 2 1 2 
Cedências internas e externas com lote associado 
(Medicamento 4.0) 

SFARM 
Receção 
medicamentos 

Ruturas e/ou atrasos fornecimento de produtos farmacêuticos 2 2 4 

Módulo de avaliação de fornecedores 

SFARM 
Receção 
medicamentos 

Otimização procedimentos aquisitivos 

SFARM 
Circuitos 
Controlados 

Desvio de substâncias controladas (estupefacientes) 

2 1 2 

Registos controlados por farmacêuticos 

SFARM 
Circuitos 
Controlados 

Desvio de substâncias controladas (estupefacientes) Armazenamento em sala de acesso restrito 
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 Comissão de Proteção de Dados (CPD) 

  

 
Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo (processo, 
subprocesso, função 

ou atividade) 

CPD,RAI,SGSI,CA Proteção de Dados 

Fornecimento/acesso de informação não 
autorizada a terceiros 

2 2 4 Promover a existência de normativos interno no âmbito do acesso à 
informação, controlando a legitimidade jurídica de acesso. 

Utilização de dados dos sistemas de informação 
ou outra informação para fins privados 

2 2 4 
Assegurar a implementação e o cumprimento do RGPD. 

Não cumprimento do Regulamento Geral de 
Proteção de Dados (RGPD) 

2 2 4 
Promover formação no âmbito da proteção de dados. 

Acesso de informação de "pessoas publicamente 
expostas" 

2 2 4 Identificação e monitorização dos casos suspeitos 

CPD,CA Concorrência desleal 
Transferência de Know-how e segredos de 
empresa (transferência de dados nominativos em 
registos organizados de utentes/clientes) 

1 2 2 

Avaliação de Impacto na Proteção de Dados (AIPD), investigação, 
estudos, contratantes e subcontratos.  

Elaboração de contratos com previsão de medida preventiva em sede de 
CCP pelo Gabinete Jurídico. 
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 Gabinete do Cidadão (GC) 

 

  

 
Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo (processo, 
subprocesso, função 

ou atividade) 

 GC 
Gestão de 
Reclamações 

Incumprimento do prazo de resposta às reclamações 
estabelecido pelo nº2 do Art. 30º do Dec. Lei 
nº126/2014 de 22 de agosto 

2 2 4 
Sensibilização dos profissionais através da divulgação de 
informações/normativos/procedimentos   

RAI Acesso a Informação Acesso indevido a Informação  2 2 4 Elaboração de um Regulamento/Norma de Acesso à Informação 

RAI Acesso a Informação 
Incumprimento do prazo de resposta a pedidos de 
acesso a informação conforme disposto no art. 15º da  
Lei n.º 26/2016, de 22 de Agosto 

2 2 4 
Sensibilização dos profissionais através da divulgação de 
informações/normativos/procedimentos   
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 Centro Garcia de Orta (CGO) – Ensino, Formação e Investigação 

  

 
Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo (processo, 
subprocesso, função 

ou atividade) 

Centro 
Garcia de 
Orta 

Formação e 
desenvolvimento dos 
Profissionais Inadequada Identificação do Diagnóstico de 

Necessidades Formativas da Instituição 
1 2 2 

Diagnóstico das necessidades formativas da instituição alinhado com o Plano 
Estratégico Institucional. 

    
Sensibilização dos Profissionais para a importância da avaliação do Diagnóstico de 
Necessidades Formativas da instituição 

    

Incumprimento na realização da Formação 
Mandatória 

2 2 4 

Divulgação atempada do Plano Anual de Formação Mandatória 

    
Divulgação do Plano Anual de Formação, com utilização de todos os canais de 
comunicação Institucionais disponíveis 

    
Corresponsabilização das chefias Intermédias/profissionais na frequência da 
Formação Mandatória 

    
Informação das chefias intermédias das faltas à Formação Mandatória por parte dos 
profissionais 

    
Inadequada avaliação do Impacto da 
Formação Mandatória Institucional 

2 2 4 

Corresponsabilização das chefias Intermédias/Profissionais na avaliação do impacto 
da Formação Mandatória 

    
Sensibilização dos Profissionais para a importância da avaliação do Impacto da 
Formação Mandatória. 

    
Falta de Formação ao nível de medidas de 
anticorrupção/Conflitos de Interesses 

3 2 6 Realização de Formação Mandatória para todos os Profissionais 

    
Falta de Formação ao nível do Plano de 
Prevenção de Riscos 

3 2 6 Realização de Formação Mandatória para todos os Profissionais 

    
Formadores com inadequado perfil 
pedagógico 

2 2 4 
Seleção de formadores internos/externos sustentada em critérios de competência 
cientifica, técnica e pedagógica. 
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Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 
(processo, subprocesso, 

função ou atividade) 

  
Formação e 
desenvolvimento dos 
Profissionais Incapacidade de responder às 

necessidades formativas mandatórias da 
Organização 

2 2 4 

Estabelecer protocolos com entidades externas para cedência de salas para 
realização de formação mandatoria 

    
Realização de Formação Mandatoria para todos os Profissionais fora da 
Organização 

    Realização de Formação em formato online 

    
Falta de espaço físico para garantir o 
correto armazenamento seguro de todo 
o material/equipamento Formativo 

2 2 4 
Solicitação ao Serviço de Instalações de Equipamentos de um espaço físico 
que garanta o armazenamento seguro de todo o material/equipamento. 

 CGO 

Ensino - Estágios Clínicos 

Iniquidade no acesso aos Ensinos 
clínicos na Instituição 

2 2 4 

Norma de Procedimento Geral que define os Circuitos de Estágios Clínicos 

  
Centralização do Processo de Inscrição de alunos das diferentes 
escolas/faculdades no CGO 

  Incapacidade de responder às 
necessidades de Ensino solicitadas por 
todas as entidades externas 

2 2 4 

Programação atempada dos locais de estágios e  negociação com os serviços 
orientadores de forma a responder às necessidades. 

  
Estabelecer protocolos com entidades formativas (Escolas/Faculdades), para 
adequar as necessidades da procura com a oferta da Instituição 

  Ensaios Clínicos  Exclusão do Centro  de Ensaios por 
atrasos de autorização de documentação 
por entidades externas (Promotores, 
CEIC; Infarmed) 

2 2 4 

Sensibilização dos Promotores para uniformização dos Protocolos de Ensaios, 
para redução dos tempo de espera. 

    
Sensibilização da Tutela para a necessidade de aprovação da documentação 
pelas entidades regulamentares em tempo mais célere 
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Risco Inerente 

 

Responsável 
Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 
(processo, subprocesso, 

função ou atividade) 

  Ensaios Clínicos  
Dificuldade de Recrutamento de Doentes 
(Complexidade dos Ensaios, por falta de 
recursos Humanos no Hospital) 

2 2 4 
Sensibilização dos Profissionais dos Serviços para aceitação/seleção de ensaios 
exequíveis 

    

Atraso no pagamento à Entidade 
Prestadora Externa/Coordenadora dos 
ensaios clínicos(Blueclinical) e aos 
investigadores 

2 2 4 
Norma de Procedimento com o Circuito de Faturação entre o CGO, Serviço de 
Gestão Logística e Serviço Financeiro 

    
Faturação Indevida a doentes incluídos 
nos Ensaios Clínicos 

2 2 4 
Norma de Procedimento com o Circuito de Faturação entre o CGO e Serviço 
Financeiro 

    
Risco de perda de Ensaios Clínicos por 
atrasos dos promotores e entidades 
reguladoras nacionais  

2 2 4 
 Sensibilização de Promotores de Ensaios Clínicos para proposta de ensaios em 
fase precoce e sua célere aprovação pré-hospitalar 

  
Formação , Ensino e 

Investigação 

Falta de Recursos Humanos, colocando 
em risco o apoio à área  audiovisual,  à 
área da Formação e à área Financeira   

2 2 4 
Proposta de contratação de recursos humanos nas áreas de maior necessidade 
para a eficaz prossecução dos objetivos de formação, ensino e investigação.  

  

Investigação da 
iniciativa do 
investigador 

Tempo de Investigação Clinica não 
contemplado no horário de trabalho 
(exceto Mestrados e Doutoramentos) 

2 2 4 
Sensibilização da tutela para importância da definição de tempos aos 
Profissionais dedicados à investigação 

  

Baixa divulgação da atividade Cientifica 
Realizada  

1 2 2 

Sensibilização para a submissão dos trabalhos/projetos ao CGO 

  Sensibilização para a correta afiliação ao HGO 

  Promoção de Prémios de incentivo à publicação/divulgação  
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 Gabinete de Promoção de Investimento e Parcerias (GPIP) 

  

 
Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 
(processo, subprocesso, 

função ou atividade) 

GPIP/ 
Coordenador 
de projeto 

Projetos com 
financiamento 
comunitário 

Falta de prestação atempada de informação em contexto de 
Projetos comunitários 

1 3 3 
Definir normas de operacionalização de cada projeto, com 
identificação de ações, responsabilidades e tempos de espera 

GPIP/ 
Coordenador 
de projeto 

Projetos com 
financiamento 
comunitário 

Falta de prestação atempada de informação em contexto de 
Projetos comunitários 

1 3 3 
Monitorizar e verificar o cumprimento das normas de 
operacionalização de cada projeto 

GPIP/ 
Coordenador 
de projeto 

Projetos com 
financiamento 
comunitário 

Falta de prestação atempada de informação em contexto de 
Projetos comunitários 

1 3 3 
Detetar antecipadamente desvios ao cumprimento das normas e 
informar os responsáveis com conhecimento do CA 

GPIP/ 
Coordenador 
de projeto 

Projetos com 
financiamento 
comunitário 

Risco de acompanhamento insuficiente das candidaturas no 
balcão 2020 

1 3 3 
Aquisição de serviços de consultadoria no âmbito do 
acompanhamento e gestão das candidaturas 

GPIP/ 
Coordenador 
de projeto 

Projetos com 
financiamento 
comunitário 

Prestação de informação incompleta e/ou incorreta ao nível 
do arquivo de dossier de candidatura 

1 2 2 
Aquisição de serviços de consultadoria no âmbito do 
acompanhamento da candidaturas 

GPIP 
Projetos com 
financiamento 
comunitário 

Falta de informação sobre o grau de execução dos projetos 
ao CA/entidades externas 

1 2 2 
Reporte do grau de execução dos projetos cofinanciados na 
periodicidade definida pelo CA/cada entidade externa. 

GPIP 
Projetos de 
Investimento 

Falta de identificação de Fontes de Financiamento para 
projetos de investimento 

2 1 2 
Alertas de empresas externas para oportunidades de 
financiamento comunitário e outras fontes de financiamento 

GPIP 
Projetos de 
Investimento 

Identificação tempestiva de oportunidades de financiamento 2 1 2 
Monitorização periódica de prospeção de Fontes de 
Financiamento nacionais 
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 Unidade de Gestão de Produtos de Apoio (UGPA). 

  

 
Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 
(processo, subprocesso, 

função ou atividade) 

Médico 
Prescritor 

Entrega do Produto de 
Apoio 

Erro na entrega do Produto de Apoio 1 3 3 Entrega presencial no HGO com preenchimento de declaração de entrega 

Médico 
Prescritor 

Receção 
Bens a rececionar não correspondem ao 
encomendado 

1 3 3 
Entrega presencial no HGO com preenchimento de declaração de entrega por 
parte do Médico 

UGPA Prescrição 
Perda de documentos durante o 
processo de Prescrição 

1 3 3 Registo na Base de Dados e Reunião periódica de articulação 

Administrador 
Hospitalar 

Gestão da produção 
Perda de financiamento por 
incumprimento dos objetivos do 
Contrato-Programa 

1 3 3 
Monitorização periódica do cumprimento da contratualização interna de 
objetivos e produção do CP. 

Serviço de 
Gestão de 
Doentes 

Faturação 
Incorreta ou inexistente identificação da 
entidade financeira responsável pelo 
pagamento 

2 2 4 

Estabelecer a obrigatoriedade de se proceder a confirmação do documento de 
identificação com os dados do Web RNU, no momento de admissão. Na 
impossibilidade de identificação, recorrer a outras entidades do SNS, de modo 
a validar a totalidade da informação do doente. 

Serviço de 
Gestão de 
Doentes 

Admissão de doentes 
Dados de identificação de utentes 
insuficientes, incorretos ou 
desatualizados 

2 2 4 
Rotina de confirmação dos dados de identificação do utente pelos secretariados 
e correção sempre que aplicável. 

Serviço de 
Gestão de 
Doentes 

Admissão de doentes 
Dados de identificação de utentes 
insuficientes, incorretos ou 
desatualizados 

2 2 4 Confirmação de isenção ativa no Web RNU. 

Serviço de 
Gestão de 
Doentes 

Admissão de doentes 
Dados de identificação de utentes 
insuficientes, incorretos ou 
desatualizados 

2 2 4 Estabelecer níveis de autorização. 
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 Serviço de Saúde Ocupacional (SSO) 

  

 
Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 
(processo, subprocesso, 

função ou atividade) 

SSO 
Prestação de Serviços 
SSO Incumprimento da vigilância de saúde 

dos profissionais  
1 3 3 

Planeamento das atividades de vigilância de saúde dos profissionais, com 
definição das áreas de maior exposição aos riscos profissionais 

SSO 
Prestação de Serviços 
SSO 

SSO - Equipa multidisciplinar | Segregação de Funções 

SSO  
Prestação de Serviços 
SSO 

Pandemia(s) 2 3 6 Plano de contingência  COVID 19 / Gripe na vertente do SSO 

SSO 
Prestação de Serviços 
SSO Incumprimento no Acesso à Vacinação 

COVID -19 - Segundo as Normas da 
DGS 

1 3 3 

Norma de Procedimento Vacinação COVID 19 - identificação dos grupos 
prioritários de vacinação, dos circuitos e responsabilidades internas 

SSO 
Prestação de Serviços 
SSO 

Validação da identificação dos trabalhadores com as Bases de dados 
referentes a trabalhadores do HGO 

SSO 
Prestação de Serviços 
SSO 

COVID 19 - Desperdício de Vacinas 1 3 3 

Controlo horário da administração da vacinas com os serviços farmacêuticos 
de forma a prepararem as doses unitárias, evitando qualquer desperdício de 
vacinas e/ou a expiração do tempo de administração. 

SSO 
Prestação de Serviços 
SSO 

Listas de suplentes contactáveis para vacinação 

SSO 
Prestação de Serviços 
SSO 

COVID 19 - Falta de registos e/ou 
registos incorretos de Vacinas 

1 3 3 
Controlo do registo dos trabalhadores vacinados com a Base de dados do E 
vacinas cedida pela SPMS, sempre que solicitada. 
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 Serviço de Auditoria Interna (SAI) 

 

  

 
Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 
(processo, subprocesso, 

função ou atividade) 

SAI 

Relatórios de Auditoria 
Interna 

Os relatórios de auditoria interna não 
apresentam de forma verdadeira e 
apropriada os resultados, existindo 
incorreções na informação.  

2 3 6 

As situações relevantes para relatório de auditoria são apresentadas às áreas 
auditadas para que possam assegurar a sua exatidão. 

SAI 
Aperfeiçoamento dos mecanismos/procedimentos de recolha e análise de todos os 
elementos de prova de auditoria e outros elementos de suporte. 

SAI 
Acompanhamento de 
recomendações de 
Auditoria Interna 

Falta de acompanhamento das 
recomendações propostas pelo SAI  

2 3 6 

Follow-Up sistemáticos e alinhamento com o auditados dos prazos viáveis de 
concretização da implementação. 

SAI 
Aos auditados é sempre indicado a possibilidade de  instituírem outra(s) medida(s) que 
mitigue(m) o risco ou situação que originou a recomendação, caso considerem mais 
eficazes. 

SAI 

Gestão de Riscos 
Supervisão e avaliação do PPR 
deficiente e acompanhamento 
desadequado da sua execução. 

3 3 9 

Monitorização do PPR junto dos vários Serviços, assegurando a sua atualização com a 
ocorrência de alterações a processos/riscos/medidas e  surgimento de novas áreas. 

SAI Acompanhamento intercalar e anual da execução do PPR.  

SAI 
Avaliação por amostragem de medidas de controlo identificadas  (se estão 
efetivamente implementadas e se são eficazes para mitigação dos riscos 
identificados). 
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Risco Inerente 

 

Responsável 

Identificação 

Riscos P I 
Avaliação 
do Risco 

Medida de Controlo 
(processo, subprocesso, 

função ou atividade) 

SAI 

Código de Ética 
Não cumprimento das Normas 
Internacionais de Auditoria e dos 
princípios Éticos de Auditoria 

1 3 3 

Instituir carta de auditoria, aonde se apresenta os princípios éticos específicos do SAI.  

SAI 
Divulgação das Normas Internacionais de Auditoria e Código de Ética dos auditores na 
intranet no Subseparador do SAI.  

SAI 

Competências Técnicas 
Inadequada formação, conhecimento 
e experiência para desempenhar os 
serviços de auditoria interna. 

2 2 4 

Plano de Formação alinhado com as necessidades urgentes de conhecimento e 
reciclagens. 

SAI 
Apenas são aceites os trabalhos para os quais o SAI tenha competência para os 
realizar, caso contrário serão solicitados o apoio de peritos para assegurar a qualidade 
do serviço prestado. 

SAI 

Receção e 
Comunicação de 
Irregularidades 

Omissão da informação comunicada, 
que seja materialmente relevante, 
sem dar conhecimento ao CA e ao 
GCCI segundo a Instrução n.º 3/2018 
de 19 de junho.  

2 3 6 

Regulamento de Comunicação de Irregularidades /Canal de denúncias com a 
identificação das vias possíveis de submissão (e-mail/ correio confidencial / presencial) 
, com menção da necessidade de declaração de confidencialidade por parte da equipa 
de tratamento da denuncia/comunicação de irregularidade e da proteção ao 
denunciante. 

SAI 
Solicitar aos Diretores dos Serviços Técnicos e de Apoio do HGO, a identificação, se foi 
instruído ou não algum processo/ ou tiveram conhecimento de algum facto enquadrável 
nos tipificados na Instrução n.º3/2018. 

SAI 
Plano de Anual de 
Auditoria Interna 

Incumprimento do Plano Anual de 
Auditoria Interna 

3 3 9 

Salvaguardar prioridades de reportes obrigatórios.  

SAI Necessidade de reforço da equipa de profissionais do SAI. 

SAI Registo de atividades extraplano. 
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4. BIBLIOGRAFIA 

 

A. Para além de todos os documentos/legislação mencionados ao longo deste PPR e/ou mencionados em 

notas de rodapé, importa referir que serviram igualmente de base/suporte à 1º parte Enquadramento as 

informações/documentação cedidas nas suas seguintes formações: 

 

Duarte, Jaime (2020) Auditoria à Corporate Governance_1ª Edição, Material disponibilizado em formação pelo 

IPAI 

Nunes, Jorge (2020) Prevenção de Riscos de Corrupção, Material disponibilizado em formação pelo IPAI  

 

Esteves, Sofia (2022) Workshop – A prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, Material 

disponibilizado em formação pela FEFAL 

Maia, João (2022) Workshop – A prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, Material 

disponibilizado em formação pela FEFAL 

Pitta Simões, Patrick (2022) Workshop – A prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, Material 

disponibilizado em formação pela FEFAL 

 

 

B. Em termos de suporte às matrizes de risco, destaca-se o Ficheiro Excel- Biblioteca de Riscos 

disponibilizada pela ACSS, bem como a visualização de grande parte dos PPR publicados nos sites 

dos hospitais e de outras entidades do SNS, em que se destacam: 

 

HOSPITAL DISTRITAL S.MARIA MAIOR – BARCELOS 

https://www.hbarcelos.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/11/2020/08/0279_pla_pros_plano-gestao-riscos-de-corrupcao-e-

infr-conexas_e1-r1.pdf 

CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA 

http://www.chleiria.pt/galeria/files/Plano%20de%20Gestao%20de%20Riscos%20de%20Corrupcao%20e%20Infracoes%20Cone

xas%20-%202021.pdf 

UNIDADE LOCAL SAÚDE NORTE ALENTEJANO 

Plano-de-Prevencao-de-Riscos-de-Gestao-incluindo-os-Riscos-de-Corrupcao-e-Infracoes-conexas-set-2016.pdf (min-saude.pt) 

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE ALTO MINHO 

PlanoPrevencaoRiscosGestao.2021ULSAM.pdf (sns.gov.pt) 

 

https://www.hbarcelos.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/11/2020/08/0279_pla_pros_plano-gestao-riscos-de-corrupcao-e-infr-conexas_e1-r1.pdf
https://www.hbarcelos.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/11/2020/08/0279_pla_pros_plano-gestao-riscos-de-corrupcao-e-infr-conexas_e1-r1.pdf
http://www.chleiria.pt/galeria/files/Plano%20de%20Gestao%20de%20Riscos%20de%20Corrupcao%20e%20Infracoes%20Conexas%20-%202021.pdf
http://www.chleiria.pt/galeria/files/Plano%20de%20Gestao%20de%20Riscos%20de%20Corrupcao%20e%20Infracoes%20Conexas%20-%202021.pdf
http://www.ulsna.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/7/2016/11/Plano-de-Prevencao-de-Riscos-de-Gestao-incluindo-os-Riscos-de-Corrupcao-e-Infracoes-conexas-set-2016.pdf
https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2016/06/PlanoPrevencaoRiscosGestao.2021ULSAM.pdf
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CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA - ZONA OCIDENTAL 

https://www.chlo.min-

saude.pt/images/documents/informacao_gestao/PlanoGRCInfConexasCHLO_2%C2%AArevisao16122021.pdf 

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL 

PLANO-DE-GESTAO-DE-RISCOS-DE-CORRUPCAO-E-INFRACOES-CONEXAS.pdf (min-saude.pt) 

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO 

https://www.chporto.pt/documentos/Instituicao/bom_governo/Plano_prevencao_de_riscos/PGRCIC_08_02_2019.pdf 

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO 

https://portal-chsj.min-saude.pt/uploads/document/file/936/Relat_rio_Execu__o_2020.pdf 

HOSPITAL DISTRITAL FIGUEIRA DA FOZ 

Plano-Gestao-Riscos-de-Corrupcao-e-Infracoes-Conexas-2021-2022.pdf (min-saude.pt) 

CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA GAIA/ESPINHO 

Scanned Document (min-saude.pt) 

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE 

http://www.chualgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/plano-de-gestao-de-riscos-2021.pdf 

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA 

https://www.chuc.min-saude.pt/media/Plano_Prevencao_Riscos_Gestao_CHUC_(Riscos_Corrup_-_Infrac_Conexas_-

_Gest_Conflit_Inter).pdf 

CENTRO HOSPITALAR MÉDIO TEJO 

Plano-Gestao-Riscos_2021.pdf (min-saude.pt) 

HOSPITAL DISTRITAL SANTAREM 

https://www.hds.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/17/2021/04/PGRIC_2020.pdf 

SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAÚDE 

https://www.spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2019/09/20190910_Plano-Gestão-de-Riscos-de-Corrupção-e-Infrações-

conexas-1.pdf 

Microsoft Word - Relatório de execução do PGRCIC. 14.02.2021 (min-saude.pt) 

ADMINISTRAÇAO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE 

1817_001-3.pdf (min-saude.pt) 

ADMINISTRAÇAO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO 

https://www.chlo.min-saude.pt/images/documents/informacao_gestao/PlanoGRCInfConexasCHLO_2%C2%AArevisao16122021.pdf
https://www.chlo.min-saude.pt/images/documents/informacao_gestao/PlanoGRCInfConexasCHLO_2%C2%AArevisao16122021.pdf
http://www.chlc.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/3/2021/11/PLANO-DE-GESTAO-DE-RISCOS-DE-CORRUPCAO-E-INFRACOES-CONEXAS.pdf
https://www.chporto.pt/documentos/Instituicao/bom_governo/Plano_prevencao_de_riscos/PGRCIC_08_02_2019.pdf
https://portal-chsj.min-saude.pt/uploads/document/file/936/Relat_rio_Execu__o_2020.pdf
https://www.hdfigueira.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/12/2018/12/Plano-Gestao-Riscos-de-Corrupcao-e-Infracoes-Conexas-2021-2022.pdf
https://www.chvnge.min-saude.pt/share/Relatorio_de_Execucao_PGRCIC_2019.pdf
http://www.chualgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/plano-de-gestao-de-riscos-2021.pdf
https://www.chuc.min-saude.pt/media/Plano_Prevencao_Riscos_Gestao_CHUC_(Riscos_Corrup_-_Infrac_Conexas_-_Gest_Conflit_Inter).pdf
https://www.chuc.min-saude.pt/media/Plano_Prevencao_Riscos_Gestao_CHUC_(Riscos_Corrup_-_Infrac_Conexas_-_Gest_Conflit_Inter).pdf
http://www.chmt.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/27/2021/05/Plano-Gestao-Riscos_2021.pdf
https://www.hds.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/17/2021/04/PGRIC_2020.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.spms.min-saude.pt%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2FRelatorio-de-execucao-do-Plano-de-Gestao-de-Riscos-de-Corrupcao-2019-e-2020.pdf&data=04%7C01%7Cana.claudia.tavares%40hgo.min-saude.pt%7C131eb71692864f2a2d2c08d9f541cf7b%7C22c84608f01d46c5802463cc962e5f51%7C0%7C0%7C637810485395192243%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3zTgdV197hPHNID9iqAlDAA6Qc1h81BnlIIryDvW4Dw%3D&reserved=0
http://www.arsalgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/1817_001-3.pdf
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Plano de Prevenção de Riscos da ARSA, IP-versão revista 2021 (min-saude.pt) 

ADMINISTRAÇAO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO 

http://www.arscentro.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/6/2021/07/ARSC-PPRCIC-Relatorio-2015.pdf 

ADMINISTRAÇAO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO 

http://www.arslvt.min-

saude.pt/uploads/document/file/3204/Plano_de_Preven__o_de_Riscos_de_Corrup__o_e_Infra__es_Conexas_2019.pdf 

ADMINISTRAÇAO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE 

PGRCIC_2021_Servicos_Centrais.pdf (min-saude.pt) 

ADMINISTRAÇAO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P. 

Plano_Prevencao_Riscos_Gestao_2021_vf.pdf (min-saude.pt) 

http://www.arsalentejo.min-saude.pt/arsalentejo/InstrumentosGestao/Documents/Plano%20de%20Preven%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Riscos%20de%20Corrup%C3%A7%C3%A3o%20e%20Infrac%C3%A7%C3%B5es%20Conexas/PPRCIC/Plano%20Preven%C3%A7%C3%A3o%20de%20Riscos%20da%20ARSA,%20IP-vers%C3%A3o%20revista%202021.pdf
http://www.arscentro.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/6/2021/07/ARSC-PPRCIC-Relatorio-2015.pdf
http://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/document/file/3204/Plano_de_Preven__o_de_Riscos_de_Corrup__o_e_Infra__es_Conexas_2019.pdf
http://www.arslvt.min-saude.pt/uploads/document/file/3204/Plano_de_Preven__o_de_Riscos_de_Corrup__o_e_Infra__es_Conexas_2019.pdf
http://www.arsnorte.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/3/2021/11/PGRCIC_2021_Servicos_Centrais.pdf
https://www.acss.min-saude.pt/wp-content/uploads/2016/10/Plano_Prevencao_Riscos_Gestao_2021_vf.pdf

