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1. ENQUADRAMENTO 

 

O presente documento visa dar resposta à Recomendação aprovada pelo Conselho de 

Prevenção da Corrupção, em 1 de Julho de 2009, publicada na 2ª série do Diário da 

República nº 140 de 22 de Julho de 2009, sobre “Planos de Gestão de Riscos de Corrupção 

e. Infracções Conexas”. 

Assim sendo, o Hospital Garcia de Orta (doravante designado HGO), E.P.E. apresenta o seu 

Plano de Prevenção de Riscos e Infracções Conexas, constituído pelos seguintes capítulos: 

 

1. Enquadramento 

2. Recursos Humanos e Financeiros 

3. Visão e Valores do HGO 

4. Identificação dos Riscos  

5. Medidas de Prevenção de Riscos 

6. Acções de Aferição da Efectividade, Utilidade, Eficácia e Eventuais Correcções das 

Medidas Propostas 

 

1.1. CARACTERIZAÇÃO DO HGO 

 

O HGO, E.P.E., é uma pessoa colectiva de direito público de natureza empresarial dotada 

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

de 17 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 300/2007, de 23 de 

Agosto e do artigo 18º do anexo da Lei nº 27/2002, de 8 de Novembro, regendo-se pelo 

regime jurídico das entidades públicas empresariais, com as especificações previstas no 

Decreto-Lei nº 233/2005, de 29 de Dezembro e nos Estatutos a ele anexos, pelas normas 

em vigor para o Serviço Nacional de Saúde que não contrariem essas disposições legais. 

  

O HGO E.P.E. intervém de acordo com a área de influência e redes de referenciação, 

cumprindo os contratos programa celebrados com a Administração Regional de Saúde de 

Lisboa e Vale do Tejo, I.P. e com a Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., em 

articulação com as demais instituições integradas na rede de prestação de cuidados. 

Desenvolve ainda actividades complementares como o ensino pós-graduado, investigação e 

formação, submetendo-se à regulamentação de âmbito nacional. 
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1.2. MISSÃO 

 

O HGO, E.P.E. tem por missão a prestação de cuidados de saúde humanizados e 

diferenciados, em articulação com os cuidados de saúde primários, garantindo a qualidade e 

a equidade aos cidadãos, utilizando adequadamente os seus recursos numa perspectiva de 

efectividade e de eficiência. 

 

1.3. ATRIBUIÇÕES 

 

As atribuições do HGO, E.P.E. constam do seu plano estratégico que concretiza em termos 

institucionais a política de saúde a nível nacional e regional. 

O HGO, E.P.E. tem como atribuição assegurar cuidados de saúde à população dos 

concelhos de Almada, Seixal e Sesimbra, e em algumas especialidades à zona sul do país, 

designadamente aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde ou de entidades externas 

que com ele contratualizem a prestação de cuidados de saúde, bem como a todos os 

cidadãos em geral, de acordo com o contrato celebrado com o Ministério da Saúde. 

 

1.4. ESTRUTURA 

 

A estrutura orgânica do HGO E.P.E. assenta nas disposições constantes no Decreto-lei nº 

233/2005, de 29 de Dezembro, nos seus Estatutos constantes dos Anexos I e II do citado 

Decreto-Lei e no Regulamento Interno do hospital, aprovado superiormente.  

 

1.5. COMPOSIÇÃO 

 

O HGO, E.P.E é constituído por um Conselho de Administração, composto por um 

presidente e quatro vogais executivos: 

Presidente Dr. Daniel Ferro 

Vogal Executivo  Dra. Lourdes Bastos 

Vogal Executivo  Dr. José Ferrão 

Directora Clínica Dra. Ana Paula Breia 

Enfermeira Directora              Enf. Odilia Neves 

 

Fiscal Único Efectivo: Dr. José de Jesus Gonçalves Mendes 

Suplente: Dr. João Manuel Rosa Lopes 
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1.6. ORGANIGRAMA 
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2. RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS 

 

Os recursos humanos e financeiros no final do ano de 2013 eram os seguintes: 

 

2.1. RECURSOS HUMANOS 

 

O número médio de efectivos em 2013 é de 2449, distribuídos por categoria profissional 

conforme o quadro seguinte: 

 

Cargo/Carreira/Categoria Nº Efectivos 

Presidente 1 

Vogal 4 

Pessoal Dirigente 15 

Médicos 475 

Enfermeiros 859 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 182 

Assistentes Técnicos 239 

Assistentes Operacionais 588 

Outros 86 

 

2.2. RECURSOS FINANCEIROS 

 

A estrutura de Custos e Proveitos do HGO encontra-se patente na síntese, à data de 31 de 

Dezembro de 2012: 

 

12/11 Orçam

149.813.935 136.559.434 140.433.574 -6,26% 102,84%
132.279.450 128.516.466 134.435.246 1,63% 104,61%
146.846.243 134.084.434 137.321.195 -6,49% 102,41%
131.666.955 127.316.466 128.877.329 -2,12% 101,23%
-15.179.288 -6.767.967 -8.443.866 -44,37% 124,76%
-17.534.485 -8.042.967 -6.038.549 -65,56% 75,08%
-10.509.807 -2.099.136 -3.532.284 -66,39% 168,27%

Desvio
Descrição

EBITDA

Total Custos

2011 PD 2012 2012

Total Proveitos

Custos Operacionais

Proveitos Operacionais

Resultados Operacionais

Resultado Líquido do Exercício 
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3. VISÃO E VALORES DO HGO 

 

O Hospital Garcia de Orta procura, na sua actuação, reforçar a sua posição na rede 

hospitalar e o nível dos cuidados a prestar, dotando-se dos meios humanos e técnicos 

adequados, para responder às necessidades das comunidades que serve e assegurar a 

prestação de cuidados em tempo útil, centrando a sua atenção na melhoria do primeiro nível 

de acesso.  

 

A melhoria do acesso e a garantia de uma política de qualidade serão acompanhadas por 

medidas que visam o rigor na utilização dos recursos e o aproveitamento da capacidade 

instalada. 

 

Todo o potencial humano e tecnológico, disponível no Hospital, será aproveitado para 

desenvolver a actividade em prol dos cidadãos que nos procuram, das suas necessidades 

assistenciais, procurando criar áreas de excelência e de referência nas especialidades onde 

estes recursos existem, tendo sempre presente que este desenvolvimento tem que ser 

efectuado a custos socialmente comportáveis.  

 

O Hospital Garcia de Orta organiza-se e funciona de modo a cumprir um conjunto de 

políticas essenciais a um bom desempenho, incluindo:  
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• Política de formação;  

 

• Política de gestão da qualidade;  

 

• Política de controlo de custos.  

 

A actuação do Conselho de Administração é orientada para o cumprimento dos objectivos 

contratualizados em sede de contrato programa, tendo em vista, entre outros, a melhoria da 

qualidade dos cuidados prestados e da acessibilidade, mas, acima de tudo, reforçar a 

credibilidade dos serviços do Hospital, junto das comunidades que serve.  

 

A programação da actividade do Hospital Garcia de Orta, E. P. E., tem em consideração a 

avaliação interna e externa efectuada e apresentada no Plano de Actividades, através da 

qual se identificam as principais ameaças ao seu desenvolvimento e as oportunidades 

esperadas, em cada ano. Genericamente, o grande desafio para o Conselho de 

Administração centra-se na melhoria da organização, gestão e utilização dos recursos 

disponíveis, tendo em vista o crescimento da actividade a custos controlados, de forma a 

atingir os objectivos assumidos em sede de contrato programa.  

 

Ao Hospital Garcia de Orta é pedido um contributo para a melhoria e sustentabilidade do 

Serviço Nacional Saúde, através de ganhos de eficiência que permitam controlar 

crescimento da despesa abaixo do crescimento da produção e mantendo ou melhorando a 

qualidade dos cuidados prestados.  

 

• Respeito Mútuo – tratar todos os elementos das nossas comunidades diversas com 

respeito pelos seus direitos e dignidade.  

 

• Compromisso com a Qualidade – melhorar continuamente todos os processos que 

suportam os cuidados aos doentes, a formação e a investigação.  

 

• Atmosfera de Trabalho – promover o trabalho de equipa, a responsabilidade pessoal, 

a integridade, inovação, confiança e comunicação no contexto da instituição; reconhecer os 

valores profissionais e pessoais de cada profissional, com incentivo ao desenvolvimento das 

suas capacidades.  
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•  Compromisso Social e Ambiental – beneficiar os cidadãos através dos cuidados de 

saúde, educação e investigação; poiar as comunidades em que vivemos e trabalhamos; 

proteger o ambiente.  
 

Os princípios éticos que norteiam o exercício de funções neste Hospital Garcia de Orta são 

essencialmente os seguintes:  
 

• Cuidados de Saúde em equipas integradas e multidisciplinares de médicos e outros 

profissionais – foco nas necessidades dos doentes;  
 

• Formação académica e profissional dos médicos e outros profissionais de saúde – 

assegurar que os nossos profissionais são uma fonte fiável de conhecimentos e informação 

para os utentes dos nossos serviços e promover a actualização permanente de 

conhecimentos / atitudes e valorização profissional e pessoal dos nossos profissionais; 
 

• Investigação – efectuar programas de investigação clínica que melhorem os cuidados 

aos doentes e beneficiem a sociedade / comunidades.  
 

• Sustentabilidade Económico-financeira – afectar recursos numa lógica de sistema e 

interesse público. Operar de forma a conseguir o equilíbrio financeiro suficiente para prover 

as necessidades actuais e futuras. Implementar um sistema remuneratório que premeie a 

qualidade do desempenho, segundo objectivos previamente definidos.  

 

4. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 

 

4.1. CONCEITO DE GESTÃO DE RISCO 

 

Risco pode definir-se como o evento, situação ou circunstância futura com probabilidade de 

ocorrência que, caso ocorra, poderá comprometer a realização dos objectivos da entidade 

 

A gestão do risco é o processo através do qual as organizações identificam e analisam os 

riscos com impacto nas respectivas actividades, com o objectivo de conhecer a respectiva 

exposição ao risco, nas suas diferentes componentes (operacional, financeiro, especifico do 

negócio, etc..) e através desse conhecimento perceber que impacto esse (s) risco (s) têm 

nas operações.  
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A gestão de risco implica pois a elaboração de programas adaptados aos riscos subjacentes 

aos projectos e actividades principais que tenham, ou possam potencialmente ter um 

impacto materialmente relevante na conta de exploração da empresa.  

 

A elaboração de planos de gestão de riscos deverá ter por base um sistema de controlo 

interno adequadamente divulgado, implementado e periodicamente revisto que poderá 

passar pela existência de manuais de procedimentos, actividades de controlo e da 

divulgação da informação relevante sobre os vários tipos de risco e respectivas medidas de 

minimização. 

 

O acompanhamento eficaz destas medidas constitui um factor que permite mitigar a 

ocorrência dos riscos considerados relevantes para a organização, sendo que na gestão de 

um hospital a prática de corrupção ou infracções conexas são temas que merecem uma 

análise particularmente cuidada. 

 

Cada plano de gestão de riscos deverá ter em atenção os objectivos estratégicos e 

operacionais estabelecidos em planos periódicos, sendo certo que esses planos devem 

sempre ter em consideração os riscos da actividade, incluindo os de corrupção e infracções 

conexas, e as medidas de prevenção da ocorrência de fenómenos dessa natureza. 

 

Por tudo o que foi dito, o presente plano de prevenção de riscos de gestão, incluindo os 

riscos de corrupção e infracções conexas, constitui um instrumento importante como suporte 

do planeamento estratégico, do processo de tomada de decisão e do planeamento e 

execução das suas actividades. 

 

Este Plano obedece aos princípios da integridade institucional, da disciplina, da 

responsabilidade e da transparência de actos e de decisões, inerentes à optimização dos 

recursos próprios da governação ética e da gestão por objectivos. 

 

4.2. ÁREAS DE RISCO 

 

São vários os factores que levam a que o desenvolvimento de uma actividade esteja sujeito 

a maior ou menor risco, de entre vários factores destacam-se os seguintes:  
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• Modelo de Governação; 

• Qualidade da gestão;  

• Integridade dos profissionais;  

• Sistema de controlo interno.  

 

Os riscos de gestão incluindo os riscos de corrupção e infracções conexas, configuram 

factos que envolvem potenciais desvios no desenvolvimento da actividade, gerando ou 

podendo potencialmente gerar impacto nos seus resultados.  

 

A Gestão de Riscos identifica e previne atempadamente as áreas da organização onde a 

exposição de risco é superior, na sequência do trabalho sobre metodologias de gestão de 

risco realizado pela ACSS ao sector hospitalar, foram identificadas seguintes áreas 

principais de risco: 

 

• Produção; 

• Facturação; 

• Gestão de Recursos Humanos; 

• Compras e Gestão de Contas a Pagar; 

• Gestão de existências e imobilizado; 

• Gestão de tesouraria, contabilidade e reporte. 

 

4.3. GESTÃO E CONTROLO DO RISCO 

 

Identificadas as áreas de risco cabe determinar quais as medidas a colocar em prática 

dentro do nosso Hospital de modo a evitar, prevenir, aceitar ou transferir os mesmos.  

 

A Gestão dos Riscos pressupõe uma análise e actuação em várias etapas que se 

distinguem da seguinte forma:  

 

• Identificação e definição do risco – Nesta fase reconhecem-se os factos cuja 

probabilidade, gravidade de ocorrência e consequente gravidades de consequência 

configurem riscos de gestão incluindo riscos de corrupção e de natureza similar;  
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• Análise do risco - O risco classifica-se segundo critérios de frequência e severidade e são 

estabelecidos conjuntos de critérios, medidas e acções, distribuindo-se por tipos 

consoante as consequências sejam estratégicas ou operacionais;  

• Mitigação do risco – Identificação do nível de risco associado a cada área do HGO, 

E.P.E. em função da frequência e severidade de eventos que possam de facto, ou 

potencialmente ser eventos de risco elevado.  

 

O nível de risco é resulta da combinação seguinte:  

 

 

 

 

  

 

 

 

“Rating” 

Baixo Médio Alto 

Correlações F e S com 

valores “aceitáveis” 

num determinado nível 

de confiança. 

Correlações F e S 

com valores “médios” 

num determinado 

nível de confiança. 

Correlações F e S 

com valores 

“elevados” num 

determinado nível de 

confiança. 

 

Na elaboração inicial (2011) deste Plano foram seguidos os seguintes passos: 

• Identificação e sistematização dos riscos que afectam a organização e que, caso 

ocorram, poderão comprometer a realização dos objectivos do Hospital. Foram 

envolvidos os responsáveis da maioria dos serviços de Apoio Geral: Recursos 

Humanos, Serviço Financeiro, Serviço de Aprovisionamentos, Serviço de Instalações e 

Equipamentos, Serviço de Sistemas de Informação e Gestão de Doentes por serem 

aqueles cuja acção nos parece ser mais específica e susceptível de maior exposição a 

Frequência (F) 

Grau de probabilidade 
de ocorrência 

 

Severidade (S) 

Gravidade da 
consequência da 

respectiva ocorrência 

 

“Rating” 

De que resulta a 
Graduação do risco 
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riscos de corrupção ou infracções, de acordo com a abrangência do Plano de 

Corrupção.  
 

• Integrámos ainda, nesta fase, apenas uma componente do Serviço de Gestão de 

Doentes: Transporte de Doentes e Casa Mortuária, ficando para uma próxima revisão a 

avaliação dos riscos relacionados com a produção. (Actualmente o Regulamento do 

HGO designa esta área por serviço de apoio geral e a doentes, não existindo ainda 

como serviço de gestão de doentes, com as funções que normalmente são cometidas a 

esta área, o que pretendemos alterar a breve prazo). 

 
• Adoptámos uma matriz que foi preenchida pelos responsáveis dos serviços acima 

designados, onde procurámos incluir, para além da designação da unidade e 

respectivas subunidades orgânicas, também a missão e/ou os objectivos das 

respectivas unidades, relacionando assim os riscos em função do impacto nos 

objectivos. Procurámos que esta matriz sintetizasse toda a informação pretendida. 

• Após a identificação do risco procurou-se que os serviços reflectissem na adequada 

resposta ao risco (eliminação, aceitação, redução ou partilha) em primeiro lugar, para 

depois indicarem as medidas que previnam a sua ocorrência, tais como mecanismos de 

controlo interno, segregação de funções, competência para autorizar determinados 

actos, normas e procedimentos escritos, etc. 

•  Procurámos também que os serviços indicassem de imediato os responsáveis, e 

respectivas categorias funcionais, pelas actividades de controlo da implementação das 

medidas adoptadas para cada tipo de risco, independentemente da responsabilidade 

inerente aos dirigentes dos serviços, bem como ao Conselho de Administração. 

5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE RISCOS POR ÁREAS  

 

Em anexo divulgamos os quadros relativos aos riscos de fraude e medidas a adoptar 

pelo HGO na prevenção deste risco, a implementação destas medidas será avaliada no 

decurso da execução das acções de Auditoria Interna realizadas no HGO, sendo os 

seus resultados divulgados anualmente pelo departamento de Auditoria Interna. 

Em anexo divulgamos as matrizes de risco disponíveis à data deste relatório. 
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6. ACÇÕES DE AFERIÇÃO DA EFECTIVIDADE, UTILIDADE, EFICÁCIA E EVENTUAL CORRECÇÃO 

DAS MEDIDAS PROPOSTAS 

 

A)  PLANO DE ACÇÃO 2011 

B)  PLANO DE ACÇÃO 2013 
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A) PLANO DE ACÇÃO 2011 

 

� Introduzir nos objectivos dos serviços, negociados anualmente, bem como nos objectivos 
individuais dos responsáveis de cada serviço a obrigação de monitorização das medidas 
adoptadas de prevenção do risco; 

Status:  O Gabinete de Auditoria Interna avaliou, nos diversos projectos de auditoria 
levados a cabo em 2011 e 2012, a gestão de risco e a aplicação de políticas anti-fraude 
nos diversos serviços. Pese embora não se tenha verificado uma implementação plena de 
mecanismos de avaliação de desempenho dos dirigentes intermédios pela grande 
pressão e exigência colocados sobre todos os dirigentes para cumprimento dos objectivos 
específicos do Memorando de Entendimento sobre os condicionalismos de política 
económica, a monitorização de medidas de prevenção do risco de corrupção e infracções 
conexas, será levada a cabo pelos dirigentes intermédios até 31/12/2013. 

� A monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas 
fará parte do Plano Anual de Auditoria Interna do Gabinete de Auditoria Interna. A este 
Gabinete caberá ainda dar o apoio necessário para que seja avaliado periodicamente o 
risco, verificar a eficácia dos controlos para o gerir e efectuar o relatório de progresso de 
implementação do plano de acções propostas. 

Status:  Tendo em conta o período de descontinuidade do departamento de Auditoria 
Interna até 11/06/2013 a monitorização do plano de prevenção de riscos de corrupção e 
infracções conexas será realizada em 31/12/2013 sendo depois mantida uma cadência 
anual a essa data referência. 

� Compete ainda a este Gabinete colaborar na concepção de medidas, juntamente com os 
responsáveis dos serviços respectivos, que mitiguem os riscos de corrupção; 

Status: Essa será uma preocupação permanente do departamento de Auditoria 
Interna, operacionalizada numa base programada (Plano Auditoria), no âmbito da Política 
Anti-Fraude (infra referida) e no âmbito de solicitações ad-hoc do Conselho de 
Administração ou Directores. 

� A revisão e actualização do Plano serão feitas com uma cadência anual e é da 
responsabilidade das várias unidades intervenientes na elaboração deste Plano de 
Prevenção de riscos. 

Status: Este trabalho será actualizado este ano e integrado no modelo de gestão de 
risco operacional a seguir no HGO; 

� Elaboração anual de um relatório de execução e eventual actualização do Plano 

Status: Tendo em conta o período de descontinuidade do departamento de Auditoria 
Interna até 11/06/2013 a monitorização do plano de prevenção de riscos de corrupção e 
infracções conexas será realizada em 31/12/2013 sendo depois mantida uma cadência 
anual a essa data referência. 
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B) PLANO DE ACÇÃO 2013 

 

� Desenvolvimento do modelo de governação do HGO através da criação de um código de 
conduta, uma política de protecção de dados e uma política anti-fraude; 

� Identificação do sistema de controlo interno do HGO através da integração e 
sistematização das principais áreas de risco supra referidas num marco de controlo 
interno; 

� Identificação dos responsáveis na estrutura organizacional do HGO (process owners) por 
cada um dos processos identificados no marco de controlo interno e implementação de 
certificados de controlo interno, que contemplem a prevenção de riscos de corrupção e 
infracções conexas; 

� Integração dos riscos de corrupção e infracções conexas no marco de controlo interno do 
HGO; 

� Identificação de potenciais conflitos de interesse no HGO em linha com a recomendação 
5/2012 do CNC e definição de medidas relativamente às questões identificadas;  

� Revisão dos riscos de corrupção e acções conexas identificados em 2011 que, caso se 
verifiquem, possa comprometer a realização dos objectivos do Hospital; 



 

 

 

Anexos 

Matrizes de Risco 



Unidade Orgânica: Gestão de Doentes

Subunidade Orgânica:  Casa Mortuária

Risco Elevado
Risco 

Moderado
Risco Fraco Risco Elevado

Risco 

Moderado
Risco Fraco

Tratamento de procedimentos 

relacionados com cadáveres
Acesso indevido à Casa Mortuária x x

Tratamento de procedimentos 

relacionados com cadáveres

Suborno de familiares e agentes para 

priorização do tratamento dos corpos
x x

Tratamento de procedimentos 

relacionados com cadáveres

Suborno de agentes funerários para 

realização de funerais
x x

Missão/Objectivos : Assegurar o correcto tratamento dos cadáveres, respeitando a sua integridade e garantindo os procedimentos legalmente instituídos.

Principais Actividades Riscos identificados

ImpactoProbabilidade de ocorrência



Unidade Orgânica: Gestão de Doentes

Subunidade Orgânica:  Casa Mortuária

Tratamento de procedimentos 

relacionados com cadáveres

 Restrição do acesso ao interior da Casa 

Mortuária por pessoas estranhas ao 

serviço

Tratamento de procedimentos 

relacionados com cadáveres

Necessidade de criar procedimentos que 

identifique a ordem de entrada do 

cadáver na Morgue

Tratamento de procedimentos 

relacionados com cadáveres

Criação de escala mensal de agências 

funerárias, acreditadas, para realização de 

funerais, Instalação de câmaras de 

vigilância em pontos críticos e restrição do 

acesso ao interior da Casa Mortuária por 

pessoas estranhas ao serviço

Missão/Objectivos : Assegurar o correcto tratamento dos cadáveres, respeitando a sua integridade e garantindo os procedimentos legalmente instituídos.

Principais Actividades  Resposta ao risco Identificação dos ResponsáveisMedidas adoptadas

Olívio Silva

Olívio Silva

Olívio Silva

Implementação e monitorização das medidas 

adoptadas

Implementação e monitorização de impresso - 

Medida já adoptada

Divulgação pública da escala mensal e 

visualização de imagens captadas - medidas 

já adoptadas



Unidade Orgânica: Gestão de Doentes

Subunidade Orgânica:  Serviço de Transportes

Risco Elevado
Risco 

Moderado
Risco Fraco Risco Elevado

Risco 

Moderado
Risco Fraco

Gestão das necessidades de transporte 

de doentes

Inexistência de um procedimento que 

adjudique o transporte dos doentes.
X X

Gestão das necessidades de transporte 

de doentes

Realização de transportes indevidamente 

ou sem priorização adequada
x X

Impacto

Missão/Objectivos : Assegurar o transporte de doentes, de forma eficiente e rentabilizando ao máximo os recursos disponíveis.

Principais Actividades Riscos identificados

Probabilidade de ocorrência



Unidade Orgânica: Gestão de Doentes

Subunidade Orgânica:  Serviço de Transportes

Gestão das necessidades de transporte 

de doentes

Gestão das necessidades de transporte 

de doentes

Missão/Objectivos : Assegurar o transporte de doentes, de forma eficiente e rentabilizando ao máximo os recursos disponíveis.

Principais Actividades
Identificação dos 

Responsáveis

Manuela Rebelo

Manuela Rebelo

Medidas adoptadas

Concurso de transportes em fase final de 

Adjudicação

Regulamento de transportes

 Resposta ao risco

Realização de um procedimento que djudique o transporte 

dos doentes.

Implementação de impresso de requisição, justificado e 

validado



Unidade Orgânica: Gestão Financeira

Risco Elevado
Risco 

Moderado
Risco Fraco Risco Elevado

Risco 

Moderado
Risco Fraco

Emissão de Facturação
Emissão de actos clinicos não facturados 

ou facturados incorectamente
XXXX XXXX

Emissão de Facturação emissão de facturação fora de prazo XXXX XXXX

Contabilização das cobranças
Cobranças não registadas na respectiva 

conta de cliente
XXXX XXXX

Cobrança de facturas de Clientes Facturas em dívida em vias de prescrever XXXX XXXX

Cobrança de taxas moderadoras Taxas em via de prescrever XXXX XXXX

Recolha de Facturas Facturas não registadas XXXX XXXX

Pagamento a fornecedores fora do prazo 

acordado

Didiculdade em obter peços mais baixos e 

usufruir de descontos
XXXX XXXX

Registo contabilistico dos fluxos 

financeiros

Pagamentos e recebimentos registados 

incorrectamente
XXXX XXXX

Certificação dos Saldos de fornecedores contas correntes incorrectas XXXX

Gestão de fundos de maneio Desvio de fundos XXXX XXXX

Gestão de tesouraria
Gestão de tesouraria descontrolada ou 

inexistente
XXXX XXXX

Encerramento mensal
Contabilização dos documentos  em meses 

encerrados
XXXX XXXX

Impacto

Principais Actividades Riscos identificados

Probabilidade de ocorrência



Certificação das Contas

Desconformidades reveladas pelos 

revisores que afectem a verdadeira imagem 

das demonstrações financeiras

XXXX XXXX

Verificação do cadastro do Imobilizado Cadastro desactualizado XXXX XXXX

Transferências, abates e ofertas de bens Não realizados com regularidade XXXX XXXX

Produção de informação para a Gestão
Sistema de informação de gestão 

insuficiente
XXXX XXXX

Emissão de Facturação
Verificar porque não houve actos 

facturados e elaboração de justificação

Emissão de Facturação
Proceder à facturação nos prazos 

estabelicidos

Contabilização das cobranças

Definir procedimentos de gestão de 

cobrança, verificação de conta corente e 

reconciliação bancária 

Cobrança de facturas de Clientes Identificar as facturas por cobrar

Cobrança de taxas moderadoras
Tentar a cobrança de imediatos quando se 

realizam os actos

Recolha de Facturas
Avaliar a não entrada atempadamente de 

todas as facturas

Pagamento a fornecedores fora do prazo 

acordado

Pagamentos regulares a fornecedores de 

acordo com disponibilidade 

Envio de relatório á Direcção financeira com 

justificação do atraso.Promover a integração 

automática das facturas

Elaborar plano de tesouraria a definir com o CA e 

plano de pagamentos.

Principais Actividades  Resposta ao risco Medidas adoptadas Identificação dos Responsaveis

Envio aos utentes das taxas em dívida e 

pagamento por multibanco.

Enviar para Contencioso

proceder à circularização de saldos com 

rgularizadade

Fechos dos anos de facturação em aberto 

Envio de relatório á Direcção Financeira dos 

registos não facturados e justificações

Lídia Pereira

LídiaPereira/Ana Paula Oliveira

Lidia Pereira/IriaVelez

Lidia Pereira

Lidia Pereira/Gonçalo Raimundo

Lídia Pereira

Lídia Pereira/Luís Pombo



Registo contabilistico dos fluxos 

financeiros

Pagamentos por transferência e 

reconciliação bancária realizada pela 

contabilidade

Certificação dos Saldos de fornecedores

Analisar com regularidade as contas 

correntes dos fornecedores, promover a 

circularização de saldos

Gestão de fundos de maneio

Fundos de maneio fixos autorizados pelo 

CA.Controlar a sua existência e reposição 

no final do ano.  

Gestão de tesouraria

Preparar planos mensais de tesouraria e 

efectuar semanalmente a execução do 

plano

Encerramento mensal Correção efectuada  no mês corrente. 

Certificação das Contas

Efectuar auditorias trimestrais às contas, 

analisar as anomalias e adoptar medidas 

correctivas

Verificação do cadastro do Imobilizado
Solicitar a confirmação dos bens em cada 

Serviço

Transferências, abates e ofertas de bens
Na ausência de dados s fornecer pelos 

Seviços

Produção de informação para a Gestão
Produção de relatórios mensais e de envio 

para a tutela

Pagamentos por cheque ou numerário só em 

casos excepcionais. Reconciliação a 30 dias

Conciliar os extractos enviados e analisar desvios

Identificados todos os sectores que necessitam 

de fundo de maneio.

Lídia Pereira/Gonçalo Raimundo

Lídia Pereira/Gonçalo Raimundo

Lidia Pereia/Monica Cristina

Lídia Pereira/Mónica Cristina

Lídia Pereira/Gonçalo Raimundo

Lídia Pereira/Mónica Cristina

Lidia Pereira/Monica Cristina

Lidia Pereira/Monica Cristina

Lídia Pereira/Mónica Cristina

Está a ser construido um modelo com acesso a 

todas as áreas, Produção, Facturação e stocks

Norma de procedimento que obriga a esta 

informação

Está a ser realizado novo inventário

Verificação e validação do Balancete, analisar o 

relatório dos revisores e proceder às correcções 

propostas. 

Plano de tesouraria e procedimento de avaliação 

de fluxos não reconciliados

Cumprimento da norma da ACSS 



Unidade Orgânica: Serviço de Aprovisionamento

Subunidade Orgânica: Gestão de Compras

Impacto

Risco Elevado Risco Moderado Risco Fraco Risco Elevado Risco Moderado Risco Fraco

Realizar aquisições de bens e serviços Organização da função indefinida X X

 Realizar aquisições de empreitadas e obras públicas 
Organização da função indefinida e inexistência de níveis de 

controlo
X X

 Gestão de Compras e Gestão de Pagamentos  Inexistência de segregação de funções X X

 Aquisição de bens, serviços e empreitadas
 Júris comuns a todos os procedimentos de compra, ou pelo 

menos a grande parte deles
X X

 Aquisição de bens, serviços e empreitadas.
Existência de conflitos de interesse de funcionários doHGO EPE 

com o mercado fornecedor
X X

Operações de Recepção  Recepção de bens pouco controlada X X

 Gestão Económica de Stocks – Pedidos de reposição de bens

Gestão de stocks pouco controlada, com existências não 

controladas nos serviços do HGO, E.P.E, originando 

desperdícios e encomendas em quantidades erradas.

X X

Missão/Objectivos: Disponibilizar de um modo permanente, os bens e serviços necessários e adequados ao regular funcionamento do HGO,EPE, em quantidade, qualidade, no momento oportuno, ao menor custo e com a segurança desejada.

Principais Actividades Riscos identificados

Probabilidade de ocorrência



Gestão de Compras Inexistência de funções definidas X X

Gestão de Stocks Inexistência de funções definidas X X

Gestão económica e física dos Stocks
Existências não Geridas, originando desperdício, obsolescência, 

caducidade entre outros.
X X

S.Aprov. Violação do dever de sigilo Profissional X X

Fornecimento adequado e controlado
Existência de encomendas por satisfazer após prazo 

contratato. 
X X

Fornecimento adequado e controlado Violação dos princípios legais inerentes à Contratação Pública X X



Unidade Orgânica: Serviço de Aprovisionamento

Subunidade Orgânica: Gestão de Compras

Realizar aquisições de bens e serviços

Necessidade de garantir  independência funcional de quem  

manifesta necessidades, quem compra, quem autoriza a 

compra e a despesa, de quem recepciona.

 Realizar aquisições de empreitadas e obras públicas 

Necessidade de garantir independência funcional de quem 

manifesta a necessidade, quem autoriza a realização da 

empreitada e quem fiscaliza a mesma. Realização de 

procedimentos pré-contratuais.

 Gestão de Compras e Gestão de Pagamentos

Necessidade de garantir a segregação de funções entre estas 

duas actividades – compra, conferência de facturas e 

pagamentos a fornecedores

 Aquisição de bens, serviços e empreitadas

Necessidade de definir a constituição de Júris, garantindo que 

não são comuns a todos os procedimentos, sem comprometer 

a análise técnica.

 Aquisição de bens, serviços e empreitadas.

 Necessidade de garantir o controlo para efeitos de 

identificação de situações de conflito de interesses no âmbito 

das compras/mercado fornecedor/trabalhadores do HGO EPE

Operações de Recepção
Necessidade de garantir que quem recepciona os bens, verifica 

a sua conformidade, qualitativa e quantitativamente. 

Principais Actividades  Resposta ao risco Medidas adoptadas Identificação dos Responsáveis

Directora do Serviço de Aprovisionamento  - Dra Ana Paula 

Oliveira

Missão/Objectivos: Disponibilizar de um modo permanente, os bens e serviços necessários e adequados ao regular funcionamento do HGO,EPE, em quantidade, qualidade, no momento oportuno, ao menor custo e com a segurança desejada.

Os júris são nomeados para cada procedimento, variando a 

sua composição em função do material a adquirir ou dos 

serviços a contratar.

Conselho de Administração

No HGO, esta declaração de interesse privado só é solicitada 

pelos RH no momento da contratação. O S.Aprov não toma 

conhecimento da existência destas declarações.  Será 

estabelecido protocolo escrito entre o S.A. E o S. Recursos 

Humanos (S.R.H), em que se definirá a necessidade do 

envio de cópia destas declarações do S.R.H. ao S.A.

Já existem normas de procedimento definidas para as 

operações de recepção e  quem recepciona mercadoria não 

tem funções de comprador - Manual de Procedimentos do 

S.A. O  SIE e os S.Financeiros participam na recepção dos 

equipamentos

Directora do Serviço de Aprovisionamento - Dra Ana Paula 

Oliveira                                                        Chefe de armazém  -  

Nuno Aly

Directora do Serviço de Aprovisionamento -  Dra Ana Paula 

Oliveira                                                                                                     

Directora do S.G.R.H.  - Dra Marília Nogueira

 Já se encontram definidos todos os procedimentos que 

garantem esta independência funcional – Manual de 

procedimentos do Serviço de Aprovisionamento (S.A.)

No HGO quem manifesta a necessidade são os serviços ou o 

SIE, quem autoriza a empreitada é o C.A. e quem fiscaliza a 

obra é uma entidade externa ou o SIE(no caso de 

administração directa).  Será estabelecido um protocolo 

escrito entre o S.A. E o S.I.E., definindo estas orientações.

Directora do Serviço de Aprovisionamento - Dra Ana Paula 

Oliveira

Directora do Serviço de Aprovisionamento - Dra Ana Paula 

Oliveira                                                                                                        

Director do S.I.E. -  Engº José Manuel Fernandes

Estas funções já se encontram segregadas. O Serviço de 

Aprovisionamento assegura a compra através do sector de 

compras e a conferência de facturas através do sector de 

conferência de facturas -Manual de procedimentos do S.A. 



 Gestão Económica de Stocks – Pedidos de reposição de bens

 Necessidade de existência de procedimentos escritos sobre as 

funções inerentes à gestão de stocks. Controlo dos pedidos de 

compra e de reposição.

Gestão de Compras
Necessidade de garantir a definição de funções de cada 

comprador, Dirigente e Chefias

Gestão de Stocks 

Necessidade de garantir a definição de funções de 

colaborador: operador de recepção, operador de picking , 

gestor de stocks e chefia de armazém, 

Gestão económica e física dos Stocks

Necessidade de garantir a existência de um modelo de 

controlo de stocks que passe pela arrumação e redefinição de 

métodos de trabalho no armazém a modelos de reposição que 

garantam níveis mínimos de existências nos serviços e 

calendarizações de entrega de mercadorias o menos espaçadas 

possível.

S.Aprov.

É necessário reforçar em reuniões de serviço e descrição de 

funções, o dever de sigilo a que os profissionais se encontram 

obrigados.

Fornecimento adequado e controlado

É necessário controlar diariamente ou de forma dinâmica o 

cumprimento dos prazos de entrega dos fornecedores e 

reforçar o pedido de entrega urgente

Fornecimento adequado e controlado

É necessário existir regulamento de contratação que preveja a 

forma como são elaboradas as contratações abaixo dos 

limiares comunitários e níveis de responsabilidade nesse 

processo. 

Já se encontra elaborado  o Regulamento de aquisição de 

bens e serviços do HGO e demais procedimentos inerentes 

ao controlo e execução das contratações públicas. Este 

regulamento ncontra-se actualmente em fase de revisão e 

aprovação do C.A.

Directora do Serviço de Aprovisionamento - Dra Ana Paula 

Oliveira                                                         Chefe de armazém -  

Nuno Aly

Directora do Serviço de Aprovisionamento -  Dra Ana Paula 

Oliveira

Directora do Serviço de Aprovisionamento - Dra Ana Paula 

Oliveira                                                Conselho de 

Administração

 Já existe definição em norma de procedimento, dos níveis 

de responsabilidade nos pedidos de reposição de material 

ao armazém, da compra desse material e da sua recepciona 

e distribuição - Manual de Procedimentos do S.Aprov.

Já existem fichas de funções para cada sector e chefias.  

Manual de procedimentos do S.A.

Directora do Serviço de Aprovisionamento  - Dra Ana Paula 

Oliveira                                                         Chefe de armazém - 

Nuno Aly

Directora do Serviço de Aprovisionamento - Dra Ana Paula 

Oliveira

Já existem fichas de funções para cada sector e categoria 

profissional,  Manual de procedimentos do S.A.

Directora do Serviço de Aprovisionamento - Dra Ana Paula 

Oliveira                                                        Chefe de armazém - 

Nuno Aly

Já foi implementado o modelo de reposição por níveis. A 

implementação de armazéns avançados encontra-se em 

curso.

Directora do Serviço de Aprovisionamento - Dra Ana Paula 

Oliveira                                                          Chefe de armazém - 

Nuno Aly

Já existe previsto este dever, quer em termos legais, quer 

em termos de descrições de funções e é reforçado em 

reuniões de serviço. Dada a subjectividade deste risco, não 

é possível garantir o seu controlo - Manual de Acolhimento 

do funcionário do S.A.

Já se encontra implementado o circuito de controlo, com 

monitorização dos prazos de entrega.



PROBABILIDADE DE OCORRENCIA IMPACTO 

Desenvolver e acompanhar os processos de recrutamento e selecção de 

pessoal                        

Admissão de pessoal com competências aquém do desejado -

Tráfico de influências
Possível Médio

Instruir os processos de mobilidade do pessoal Inexistência de autorização ministeral Improvável Improvável

Gerir os concursos de pessoal e demais tramitação até à sua conclusão Incumprimento de prazos Possível Baixo

Coordenar a aplicação do sistema de avaliação de desempenho de acordo as

defições legais e do CCA

Utilização de critérios de avaliação dos trabalhadores pouco

objectivos, que comportam uma elevada margem de

discricionariedade ou que, reportando-se ao uso de conceitos

indeterminados, possam permitir que a avaliação dos

trabalhadores não seja executadao em conformidade

Médio Baixo

Propor os mecanismos de compensação e incentivos aos melhores

desempenhos; Orçamentação indevida Improvável Baixo

Propor a realização de acções de formação com vista ao desenvolvimento das

competências quando os desempenhos estão aquém do desejado Indisponibilidade económica Improvável Médio

Gestão Estratégica
Garantir a consultoria em matéria de RH aos Conselho de Administração e

demais gestores
Consultoria inadequada Improvável Baixo

Gestão Contatual Gerir a celebração, renovação e rescisão de contratos de pessoal Não cumprimento de prazos por parte dos RH´s, Chefias e CA Possível Médio

MATRIZ DE RISCOS - SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
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Missão do Serviço: Contribuir para a concretização dos objectivos estratégicos, assegurando a transferência de valor através da definição e concretização das politicas de RH bem como uma resposta eficaz e eficiente às necessidades da entidade, a par 
do cumprimento das obrigações legais e contratuais estabelecidas

Risco Inerente *

Actividade Descrição Riscos Identificados

Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho

Processos de Atracção/ Admissão /Estágios/Mobilidade

1



PROBABILIDADE DE OCORRENCIA IMPACTO 

MATRIZ DE RISCOS - SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Missão do Serviço: Contribuir para a concretização dos objectivos estratégicos, assegurando a transferência de valor através da definição e concretização das politicas de RH bem como uma resposta eficaz e eficiente às necessidades da entidade, a par 
do cumprimento das obrigações legais e contratuais estabelecidas

Risco Inerente *

Actividade Descrição Riscos Identificados

Gestão de Tempos de Trabalho
Garantir o processo de gestão de tempos e presenças em estreita articulação

com os responsáveis

Pagamento de salários indevidos; ausências não justificadas; 

Não cumprimento de regras em vigor
Possível Médio

Garantir correctamente o processo de salários contendo todas as

remunerações regulares e variáves bem como os respectivos encargos legais

calculados devidamente; 

Erros de processamento; pagamentos indevidos;admissões de 

pessoal não autorizadas; descontos calculados incorrectamente
Possivel Médio

Conferência correcta do processamento por colaborador, por ordem de

grandeza de abonos liquidos e negativos
Processamento de salários indevidos Possivel Médio

Garantir o cruzamento entre o total de abonos processados, por transferencia,

cheques e valores negativos
Processamento de salários indevidos Possivel Baixo

     Indicadores de RH Garantir a produção dos KPI´s de RH, em estreita articulação com a produção Dados de cadastro incorrectamente inseridos Improvavel Baixo

 Gestão Documental
Assegurar a organização e arquivo correcto dos processos individuais dos

funcionários 
Erros no arquivo Possível Baixo

Elaboração e monitorização do Orçamento Elaborar e controlar o orçamento de custos com pessoal Sub orçamentação e monitorização insuficiente Possível Médio
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Processamento Salarial

2



PROBABILIDADE DE OCORRENCIA IMPACTO 

MATRIZ DE RISCOS - SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Missão do Serviço: Contribuir para a concretização dos objectivos estratégicos, assegurando a transferência de valor através da definição e concretização das politicas de RH bem como uma resposta eficaz e eficiente às necessidades da entidade, a par 
do cumprimento das obrigações legais e contratuais estabelecidas

Risco Inerente *

Actividade Descrição Riscos Identificados

Gestão de Saídas de Pessoal Garantir a gestão e instrução dos processos de reforma e de aposentação Incumprimento da legislação em vigor Improvável Baixo

Implementar Politica de Recrutamento e Selecção que contemple a realização de 

testes de avaliação que permitam avaliar o potencial e as competências dos 

candidatos 

Estrutura organizacional existente e o reporte hieràrquico a ela 

associado

Verificação de pressupostos - autorizações das entidades envolvidas Centralização desta actividade num único tecnico de RH

Alertas de datas relativas às activiades dos RH´s e do Júri Centralização desta actividade num único tecnico de RH

Definição de metodologias de harmonização dos critérios de avaliação dos

trabalhadores, "a priori", na fase de negociação de objectivos e competências,

procurando garantir o princípio da equidade na avaliação dos trabalhadores

Revisão de objectivos pelos administradores de área.

Orçamentação pela quota máxima Envio de toda a infomação ao CCA 

Garantir a monitorização semestral e efectuar previsão das necesssidades de

formação 
Enviar alertas para os serviços

Gestão Estratégica Formação e desenvolvimento de competências
Estrutura organizacional existente e o reporte hieràrquico a ela 

associado

Gestão Contatual
Implementação de automatismos de alerta de prazos com link  para impresso de 

renovação do contrato ; 

Controlo das respostas recebidas e dos pedidos enviados para 

CA

Gestão de Tempos de Trabalho Implementar software em ligação com salários; articulação com responsáveis
As introduções de dados e as conferências efectuadas por 

pessoas diferentes

Formação e competências ajustadas Auditoria

Garantir competencias ajustadas e timings  adequados ao volume de 

conferencia

Efectuar mensalmente, antes do fecho do processamento a 

conferência( pessoa diferente da que processa.Emitir listagem 

de conferências e verificar
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S
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H
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Processos de Atracção/ Admissão /Estágios/Mobilidade

Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho

M

A

T

R

I

Z

 

D

E
Processamento Salarial

Auditor Interno

Tecnico de RH e Coordenador de RH

Mecanismos de Controlo InternoMedidas PreventivasActividade

CCA 

Responsáveis dos serviços respectivos

Director do Serviço respectivo

Responsáveis dos Serviços, Tecnico de RH e CA

Responsáveis dos Serviços, Tecnico de RH, Coordenador RH

Responsáveis

Director de RH e Directores de Serviços

Técnico RH responsável pelo serviço do colaborador/Coordenador RH

Tecnico de RH e Director de RH

CCA e Administradores
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PROBABILIDADE DE OCORRENCIA IMPACTO 

MATRIZ DE RISCOS - SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Missão do Serviço: Contribuir para a concretização dos objectivos estratégicos, assegurando a transferência de valor através da definição e concretização das politicas de RH bem como uma resposta eficaz e eficiente às necessidades da entidade, a par 
do cumprimento das obrigações legais e contratuais estabelecidas

Risco Inerente *

Actividade Descrição Riscos Identificados

Garantir competencias ajustadas etimings adequados ao volume de conferencia Emitir listagem e verificar valores totais

     Indicadores de RH Conferir cadastros antes do fecho do processamento
Emitir anualmente por trabalhador ficha de cadastro para 

validação do proprio

 Gestão Documental Implementar regras de arquivo Assinatura do responsavel do arquivo em cada documento

Elaboração e monitorização do Orçamento

Rigoroso planeamento das necessidades/ monitorização mensal por tipo de 

rubrica, grupo profissional e serviços/análise dos desvios e implementação de 

medidas correctivas

Emissão mensal de indicadores de despesa executada e 

respectiva previsão de execução (dados do sistema de salários)

Gestão de Saídas de Pessoal Criação de alertas-limites de idade/ Revisão de dados de cadastro

Cessar alerta após saída do colaborador/emissão anual de 

dados de cadastro para validação pelo colaborador e registo das 

alterações

Tecnico de RH e Coordenador de RH

Tecnico de RH

Técnico RH responsável  arquivo/Coordenador Assessoria 

Laboral/Processamento Salarial

Técnico SI´s RH/Director de RH/Vogal CA responsável pelouro RH

Técnico RH responsável pelo serviço do colaborador/Coordenador 

Assessoria Laboral/Processamento Salarial
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Unidade Orgânica: Serviço de Sistemas de Informação

Subunidade Orgânica : 

Alta Média Baixa Alto Médio Baixo

Manutenção do Software aplicacional implementado (ex: Criação de utilizadores) Acesso a informação restrita XXXX XXXX

Operação do Sistema (Apoio de helpdesk às aplicações transversais) Alteração de dados nomeadamente do tipo "dados pessoais informatizados" XXXX XXXX

Segurança lógica da informação Ataques externos aos Sistemas de Informação e falta de backups XXXX XXXX

Segurança física da informação Acesso físico indevido aos Servidores aplicacionais XXXX XXXX

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 incorrecta de equipamentos/software XXXX XXXX

Disponibilidade dos Sistemas de Informação Falha dos Sistemas XXXX XXXX

Unidade Orgânica: Serviço de Sistemas de Informação

Subunidade Orgânica : 

Manutenção do Software aplicacional implementado (ex: Criação de utilizadores)

Necessidade de implementação de metodologias de controlo de acessos lógicos 

aos diferentes sistemas.

Necessidade de divulgação eficaz das regras de sigilo.

Operação do Sistema (Apoio de helpdesk às aplicações transversais)
Necessidade de implementação de metodologias de controlo de acessos lógicos 

aos diferentes sistemas.

Segurança lógica da informação

Necessidade de implementação de medidas eficazes de controlo dos acessos 

efectuados aos diferentes sistemas.

Necessidade de implementação de arquitectura de backups eficaz.

Segurança física da informação
Necessidade de implementação de metodologias de acesso condicionado aos 

diferentes sistemas.

Criação de Circuito de validação de aquisições sujeito à aprovação final do C. de 

Administração; Definição de características de equipamentos e software a adquirir

Necessidade de avaliar exaustivamente todas as condicionantes associadas à 

integração de componentes lógicos ou físicos na actual infra-estrutura de 

suporte aos sistemas de informação

Disponibilidade dos Sistemas de Informação
Necessidade de implementação de redundância total, relativamente à 

globalidade de componentes físicos do sistema de informação.

Missão/Objectivos : Estudo e apoio na definição, implementação e execução da Política de Desenvolvimento dos STI Global da Instituição, bem como o apoio técnico e acompanhamento de todos os projectos que envolvam recursos nesta área.

Probabilidade de ocorrência

Principais Actividades Riscos identificados

IMPACTO

Implementação de barreiras que impeçam o acesso não autorizado 

aos locais de funcionamento dos servidores aplicacionais.

Implementação de tecnologias de controlo de acessos através da 

leitura de dados biométricos.

Definição de regras assertivas de integração de sistemas de 

informação.

Missão/Objectivos : Estudo e apoio na definição, implementação e execução da Política de Desenvolvimento dos STI Global da Instituição, bem como o apoio técnico e acompanhamento de todos os projectos que envolvam recursos nesta área.

Principais Actividades  Resposta ao risco Medidas adoptadas Identificação dos Responsáveis

Infra-estrutura de suporte protegida por componentes redundantes, 

garantindo em caso de falha: 1) a continuidade de exploração dos 

sistemas; 2) a imediata recolocação em funcionamento destes 

sistemas.

Fernando Melo

Fernando Melo

Fernando Melo

Fernando Melo

Fernando Melo

Fernando Melo

Implementação de políticas, normas e procedimentos destinadas a 

regular os acessos a este tipo de informação.

Implementação de políticas, normas e procedimentos destinadas a 

regular os acessos a este tipo de informação.

Infra-estrutura de suporte protegida por sistemas de firewall.

Sistema de backup's eficaz e abrangente


