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1. ENQUADRAMENTO 

Todas as organizações necessitam de manter um Sistema de Controlo Interno (SCI) que assegure: a eficiência e 

eficácia das operações, incluindo o uso dos recursos da entidade; a confiança da informação financeira; a 

conformidade com a legislação e regulamentação aplicável; e a salvaguarda dos ativos, prevenindo ou detetando 

prontamente as aquisições ou uso não autorizados. 

Na continuidade do Relatório de Controlo Interno de 2021 pretende-se no presente relatório semestral apresentar o 

ponto de situação no 1º semestre de 2022. 

Pelo n.º 3 do art.º 15 do Regime Geral da Prevenção da Corrupção (RGPC), que surge como anexo ao Decreto –Lei 

n.º 109-E/2021, de 9 de dezembro, que entrou em vigor em junho de 2022, consta que um SCI visa garantir: 

 

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. 

 

 

Pelo n.º 5 do art.º 15 do RGPC salienta que 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 de auditorias aleatórias, reportando superiormente os seus resultados e 

eventuais condicionantes, e implementam as necessárias medidas corretivas ou de aperfeiçoamento. 

Nos termos do art.º19 da Secção II do Decreto-lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro ( Estatutos dos Hospitais EPE) 

compete ao Serviço de Auditoria Interna (SAI) a avaliação dos processos de controlo interno e de gestão de riscos, 

nos domínios contabilístico, financeiro, operacional, informático e de recursos humanos, contribuindo para o seu 

aperfeiçoamento contínuo e fornecer ao Concelho de Administração (CA) análises e recomendações sobre as 

atividades revistas para melhoria do funcionamento dos serviços. 

Pelo art.º 20.º igualmente dos Estatutos dos Hospitais EPE, estas entidades dispõem de SCI e de comunicação de 

irregularidades, competindo ao Conselho de Administração assegurar a sua implementação e manutenção e ao 
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auditor interno a responsabilidade pela sua avaliação. O SCI compreende o conjunto de estratégias, políticas, 

processos, regras e procedimentos estabelecidos no hospital E. P. E., com vista a garantir: 

a) Um desempenho eficiente da atividade que assegure a utilização eficaz dos ativos e recursos, a 

continuidade, segurança e qualidade da prestação de cuidados de saúde, através de uma adequada gestão e controlo 

dos riscos da atividade, da prudente e correta avaliação dos ativos e responsabilidades, bem como da definição de 

mecanismos de prevenção e de proteção do serviço público contra atuações danosas; 

b) A existência de informação financeira e de gestão que suporte as tomadas de decisão e os processos de 

controlo, tanto no nível interno como no externo; 

c) O respeito pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como pelas normas profissionais e 

deontológicas aplicáveis, pelas regras internas e estatutárias, regras de conduta e de relacionamento, orientações 

tutelares e recomendações aplicáveis de entidades externas como o Tribunal de Contas. 

O sistema de controlo interno tem por base um adequado sistema de gestão de risco, um sistema de informação e de 

comunicação e um processo de monitorização que assegure a respetiva adequação e eficácia em todas as áreas de 

intervenção. 

Aos dirigentes é-lhes atribuído o cumprimento das estratégias e orientações estabelecidas pelo órgão de 

administração, o desenvolvimento, implementação, manutenção e monitorização do SCI e assegurar a sua eficácia e 

adequação. Os dirigentes são igualmente responsáveis pela eficácia dos controlos organizacionais e procedimentais 

da entidade. 

Por conseguinte apresenta-se de forma resumida as responsabilidades a nível do SCI:  

Tabela 1: Responsabilidade no SCI 

Conselho de Administração Dirigentes/Coordenadores/Administradores 

Hospitalares 

Serviço de Auditoria Interna 

Criar e manter um Sistema de 

Controlo Interno adequado que 

integre todos os riscos relevantes do 

HGO 

Responsabilidade pela implementação de um 

SCI no serviço/área afeta e respetivas medidas 

preventivas e de controlo dos riscos 

identificados nas suas áreas. 

Avaliar os processos de controlo 

interno e de gestão dos riscos 

 

O CA do HGO, foi nomeado para o triénio 2019-2021, 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, que se encontravam em funções no 1º semestre de 2022. A 10 de julho de 2022, faleceu Dr. Luís 

Amaro, Presidente do CA.  
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Tabela 2 - Conselho de Administração  

1ºMandato 
Cargo Nome 

 
 

Data 
(Início-Fim) 

2019-2021 Presidente Luís Manuel Martins Amaro 22 de abril de 2019 

2019-2021 
Vogal Executivo (Diretor 

Clínico) 
Nuno Miguel da Silva Marques 22 de abril de 2019 

2019-2021 
Vogal Executiva 

(Enfermeira Diretora) 
Ana Paula Realista Carvalho Rodrigues 22 de abril de 2019 

2019-2021 Vogal Executiva Ana Sofia Freitas Monteiro Ferreira 22 de abril de 2019 

2019-2021 Vogal Executivo Vera Sofia Pinheiro Branco de Almeida 22 de abril de 2019 

 

No 1º semestre de 2022, dado ao vasto leque de responsáveis a nível dos serviços de ação médica e unidades 

funcionais autónomas, apresenta-se de seguida, apenas os novos serviços clínicos criados/reestruturados neste 

semestre e respetivos diretores/enfermeiros responsáveis e respetivo administrador hospitalar (AH): 

 

Tabela 3 – Serviços Clínicos criados no 1º semestre de 2022 

 

Na tabela seguinte, constam os dirigentes/coordenadores dos serviços de apoio ao CA, suporte técnico à prestação 

de cuidados de saúde, área de ensino, formação e investigação e área de apoio à administração e apoio logístico. 

Realça-se que no 1º semestre de 2022 foi criado um novo serviço, o Serviço de Humanização. 

 

Tabela 4- Dirigentes/Coordenadores  

Serviços/áreas  Responsáveis  Responsável AH Data 

Serviço de Oncologia Médica Dr. Hélder Mansinho 

Enf.ª Manuela Casmarrinha  

Dr.ª Margarida Bentes 13/01/2022 

Serviço de Hematologia Clínica Dr.ª Fernanda Vargas 

Enf.ª Manuela Casmarrinha 

Dr.ª Margarida Bentes 13/01/2022 

Serviço Clinico de Psiquiatria de 

Infância e Adolescência  

Dr. Pedro Luís Gonçalves Pires 

Enf.ª Paula Pereira 

Dr.ª Fátima Candoso 01/02/2022 

Serviços/áreas  Responsáveis Data 

Serviço de Gestão de Doentes (SGD) Dr.ª. Lídia Pereira 01/09/2013 

Serviço de Gestão de Sistemas de Informação (SGSI) Dr. Fernando Melo 01/07/2010 a 08/03/2021 

Serviço de Gestão de Sistemas de Informação (SGSI) Eng. Vítor Louro 01/05/2021 

Serviço de Gestão Financeira (SGF) Dr. Gonçalo Raimundo 19/09/2016 
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Fonte: Adaptado de ficheiro disponibilizado pelo Serviço de Gestão Recursos Humanos 

 

Nos termos do art.º 5 dos Estatutos dos Hospitais EPE, são órgãos do hospital EPE, o CA, o conselho fiscal, o revisor 

oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas, ou o fiscal único e o conselho consultivo. O HGO 

dispõe de conselho fiscal (nomeado por via de Despacho Finanças proc. 166/2018) sendo presidido pela Dr. ª Maria 

Leonor Betencourt Silva Dantas Jorge e com os vogais efetivos, Dr. Renato Felisberto Pinho Marques e Dr. José 

Manuel Gonçalves André, contempla ainda como vogal suplente Dr.ª Anabela Mendes Garcia Barata, e de Revisor 

Oficial das Contas (ROC): Dr. António José Correia De Pina Fonseca (BDO e Associados, SROC, LDA).  

As competências do conselho fiscal e do ROC encontram-se enumeradas no art.º 16 dos Estatutos dos Hospitais 

EPE.  

O CA dispõe ainda de diversas comissões de apoio técnico, nas quais se inclui as de caracter obrigatório nos termos 

dos Estatutos dos Hospitais EPE. 

1. Comissão de Aleitamento Materno – Dr. António Manuel Silva Gomes 

Serviço de Planeamento, Estudos, Análises e Controlo Gestão 

(SPEACG) 

Dr.ª. Vanessa Rodrigues 03/06/2019 

Unidade Local de Gestão do Acesso (ULGA) Dr.ª Umbelina Santos 

Dr. Luís Antunes 

13/03/2020 

Serviço de Gestão Hoteleira  (SGH) Dr.ª. Alexandra Santos 01/04/2020 

Serviço de Gestão Logística (SGL) Dr. Rui Moreira 15/07/2019 a 09/12/2021 

Serviço de Gestão Logística (SGL) Dr.ª Vera Almeida (Vogal) 10/12/2021 a 09/02/2022 

Serviço de Gestão Logística (SGL) Dr.ª Liliana Azevedo 10/02/2022 

Serviço de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Dr.ª. Paula Rodrigues 10/10/2019 

Serviço de Instalações e Equipamentos (SIE) Eng.º David Gervásio 21/09/2017 

Serviço de Gestão da Qualidade (SGQ) Dr.ª. Ana Terezinha 

Rodrigues 

01/11/2015 

Gabinete de Comunicação, Relações Públicas e 

Responsabilidade Social 

Dr.ª Sofia Macias 13/11/2020 

Serviço de Assessoria  Jurídica e de Contencioso (SAJC) Dr. Luís Camejo 01/05/2011 

Gabinete de Cidadão (GC) Dr. Pedro Andrade 01/04/2021 

Serviço Saúde Ocupacional (SSO) Dr.ª Lídia Correia 01/01/2010 

Centro Garcia de Orta (CGO) -  Formação, Ensino e Investigação Dr.ª Paula Breia 01/05/2019 

Serviço Farmacêuticos ( SFARM) Dr. Armando Alcobia 01/02/2015 

Serviço Social Dr.ª Benedita Nunes 01/01/2018 

Serviço Psicologia Dr.ª Cláudia Lopes 05/09/2019 

Serviço Nutrição Dr.ª Anabela Almeida 01/06/2019 

Serviço de Humanização Dr.ª Eunice Teixeira 01/05/2022 

Serviço de Auditoria Interna (SAI)  Dr.ª Ana Cláudia Tavares 21/10/2020 
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2. Comissão Avaliação e Normalização Materiais de Consumo e equipamentos Clínicos –Dra. Vanessa Rodrigues 

3. Comissão de Auditoria Clinica – Dr. José Clemente 

4. Comissão de Informatização Clinica (CLIC) – Dr. Arménio Neves 

5. Comissão de Feridas - Dra. Joana Figueiredo 

6. Comissão de Farmácia e Terapêutica – Diretor Clinico, Doutor Nuno Marques 

7. Comissão Ética – Dra. Natália Dias 

8. Comissão de Risco Clinico – Dra. Deolinda Matos 

9. Comissão de Risco Não Clinico – Eng. David Gervásio 

10. Comissão de Humanização – Dra. Eunice Teixeira 

11. Comissão Médica – Diretor Clinico, Doutor Nuno Marques 

12. Comissão Oncológica – Diretor Clinico, Doutor Nuno Marques 

13. Comissão Executiva Direção de Enfermagem – Enf. Diretora, Enf.ª Ana Paula Realista 

14. Comissão para a Prevenção de Tromboebolismo pulmonar – Dr. Tiago Judas 

15. Comissão de Proteção e Segurança Radiológica (SPSR) – Doutora Ana Isabel Santos 

16. Comissão da Qualidade e Segurança (CQS) – Dra. Ana Terezinha Rodrigues 

17. Comissão de Reanimação – Dra. Joana Manuel 

18. Comissão de Transfusão – Dra. Maria Isabel Cerqueira Cunha 

19. Comissão Técnica para a Certificação da Interrupção Medica de Gravidez (CTCIMG) –  Dra. Antónia Santos 

20. Comissão para promoção da igualdade e consolidação entre a vida profissional, a vida familiar e pessoal- Presidente 

do Conselho de Administração 

21. Comissão Técnica do Encarregado de Proteção de dados – Dr. Filipe Gonzalez 

 

As comissões de apoio técnico são órgãos de caráter consultivo que têm por função colaborar com o conselho de 

administração, por sua iniciativa ou a pedido daquele, nas matérias da sua competência. 

Para além das comissões o HGO dispõe de múltiplas equipas/grupos/núcleos de trabalho visando áreas especificas, 

cuja agregação de profissionais e respetivos conhecimentos/competências promovem mais valor à instituição e à 

organização interna de processos. Elencam-se de seguida: 

1. Equipa de Gestão de Altas (EGA) – Dra. Francisca Delarue 

2. Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos (EIHSCP) – Dr.ª Aurora Tomás 

3. Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos Pediátricos – Dr. Anselmo Costa e Enf.ª Clara Rocha 

4. Equipa para a Prevenção da Violência em Adultos (EPVA) – Enf. ª Carla Menino 
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5. Equipa da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental – Dr. Filipe Vicente  

6. Equipa da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental – Infância e Adolescentes – Dra. Rosa 

Esquina 

7. Grupo Coordenador Local – Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência Antimicrobiana (GCL- 

PPCIRA) – Dra. Margarida Coelho 

8. Grupo de Nutrição Entérica e Parentérica – Prof. Doutor Jorge Fonseca 

9. Núcleo Hospitalar de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NHACJR) – Dra. Filomena Almeida 

10. Núcleo de Resposta da Saúde Mental a Acidentes Graves ou Catástrofes nos Serviços Locais de Saúde Mental – Dra. 

Magda Pereira 

11. Grupo de Assessoria Técnica aos Sistemas de Informação e Documentação em Enfermagem – Enf.ª Clara Rocha e 

Enf.ª Ana Paula Almeida. 

 

Numa extensão à componente da avaliação externa do SCI, salientamos que a estrutura da auditoria no Estado, é 

constituída pela Assembleia da República, Tribunal de Contas e entidades integradas no respetivo Sistema de 

Controlo Interno (SCI). 

O SCI do Estado insere-se no controlo administrativo, foi instituído pelo Decreto-Lei nº 166/98, de 25 de junho e 

consiste na verificação, acompanhamento, avaliação e informação, sobre a legalidade, a regularidade e a boa gestão, 

relativamente a atividades, a programas, a projetos, ou operações de entidades de direito público ou privado em 

matéria de finanças públicas, nacionais e comunitárias. 

Este sistema compreende os domínios orçamental, económico, financeiro e patrimonial e visa assegurar o exercício 

coerente e articulado do controlo no âmbito da Administração Pública. Os seus dirigentes são nomeados pelo 

Governo, de acordo com os estatutos do pessoal dirigente da Administração Pública.  

O SCI do Estado integra a Inspeção-Geral de Finanças, todas as inspeções-gerais dos vários ministérios, a Direcção-

Geral do Orçamento, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e os órgãos e serviços de inspeção, 

auditoria ou fiscalização que tenham como função o exercício do controlo interno. O SCI articula-se em três níveis de 

controlo: o nível operacional, o nível sectorial e o nível estratégico. 

O controlo estratégico é dirigido à avaliação do controlo operacional e do controlo sectorial e à avaliação da realização 

das metas traçadas nos instrumentos provisionais, designadamente no Programa do Governo, nas Grandes Opções 

do Plano e no Orçamento do Estado. É horizontal relativamente a toda a administração financeira do Estado. É 

exercido pela Inspeção-geral de Finanças e pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. 

O controlo sectorial perspetiva-se, preferentemente, sobre a avaliação do controlo operacional e sobre a adequação 

da inserção de cada unidade operativa e, respetivo sistema de gestão, nos planos globais de cada ministério. Este 

controlo é exercido pelos órgãos sectoriais e regionais de controlo interno, como as inspeções-gerais dos ministérios. 

A nível sectorial importa salientar que 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 
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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   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 público. 

O controlo operacional centra-se sobre as decisões dos órgãos de gestão das unidades de execução das ações, e é 

constituído pelos órgãos e serviços de inspeção, auditoria ou fiscalização inseridos no âmbito da respetiva unidade. 

Para que funcione de forma articulada, coerente e racional, o SCI assenta nos princípios da suficiência, da 

complementaridade e da relevância das respetivas intervenções. Por suficiência entende-se que no conjunto das 

ações de auditoria não são omitidas áreas, nem são feitos controlos redundantes. 

O princípio da complementaridade estabelece que a atuação dos órgãos de controlo deve respeitar as suas áreas de 

intervenção e níveis em que se situam, com concertação entre si quanto às fronteiras e aos critérios e metodologias 

a utilizar nas intervenções. Finalmente, de acordo com o princípio da relevância, as intervenções devem ser planeadas 

e realizadas, tendo em conta a avaliação do risco e da materialidade das situações objeto de controlo. 

 

2.  CONTROLO INTERNO -  HGO 

A nível de controlo interno, o HGO zela pelos princípios de bom governo, medidas/controlos de prevenção de riscos 

de gestão e de conflitos de interesse/corrupção, na medida em que, nomeadamente: 

 Preconiza a monitorização e controlo do cumprimento de toda a legislação e regulamentação em vigor; 

 Apesar de se encontrar em constante atualização, o ataque informático, não ter permitiu a tempestividade 

de parte de documentos, contudo a informação de divulgação obrigatória encontra-se publicada no site da 

entidade e na intranet/Galateia e/ou a ser revista; 

 A entidade dispõe de: 

 Regulamento Interno/ Organograma; 

 Relatórios anuais de Execução do Plano de Prevenção de Riscos  

 Plano de Prevenção de Riscos atualizado - 2022 

 Política 0148 - Código de Conduta; 

 Politica 0180-  Código de Conduta Ética;  
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 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 do 1º semestre de 2022, dispunha de um total de 651 documentos de Controlo Interno, tais 

como normas de procedimentos, regulamentos dos serviços, descrições de funções, etc., em que 

neste semestre, totalizaram 9 documentos elaborados e 35 documentos revistos, conforme se 

visualiza na tabela infra. 

Tabela 5: Documentos de SCI elaborados ou revistos no 1º semestre 2022 

Tipo de Documento Total Revistos Elaborados 

Descrição de Funções 2 1  1 

Estratégia 2 2   

Manual 3  3  

Norma de Orientação Clínica 12 7 5 

Norma de Procedimento Geral 11 8 3 

Organograma 5 5  

Política 3 
 

3  

Programa 1 1  

Regulamento 5 5  

Total 44       35 9 

Fonte: Serviço de Gestão da Qualidade 

 O site e intranet apresenta subseparadores na área de Institucional/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 denúncia e legislação adjacente.  

 

Em termos de Canal de Denuncia/ Comunicação de Irregularidades o HGO dispõe de canal de denuncia 

(irregularidades@hgo.min-saude.pt) e por outras vias, 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, trata-se 

do canal 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, quer 

externos à entidade. 

É efetuado semestralmente/anualmente o reporte ao GCCI das irregularidades conforme preconizado na 

Instrução n.º 3/2018 de 19 de junho de 2018.  

mailto:irregularidades@hgo.min-saude.pt
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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; 

O HGO é desde 2011 Hospital Acreditado pelo Caspe Healthcare Knowledge Systems (CHKS), um dos 

organismos internacionais de maior prestígio na área da Qualidade em Saúde, ao abrigo do Programa de Acreditação 

Internacional para Organizações de Saúde do CHKS. 

No âmbito do seu processo específico de certificação de serviços pela Norma Internacional de Qualidade ISO 

9001:2008, encontram-se certificados pelo CHKS/UKAS, ao abrigo da norma referida, os seguintes Serviços: 

 Anatomia Patológica; 

 Bloco Operatório; 

 CIRMA; 

 Gestão Logística; 

 Imunohemoterapia; 

 Patologia Clínica. 

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; 

Em termos do Plano de Controlo Interno Integrado do Ministério da Saúde (PCIIMS), o mesmo também se 

encontra evidenciado no ponto 1.7 do Plano de Prevenção de Riscos 2022, o Conselho de Administração pretende o 

contínuo alinhamento dos instrumentos de gestão do HGO com as linhas de atuação e objetivos no Plano de Controlo 

Interno Integrado do Ministério da Saúde (PCIIMS), objetivo este, que alavancará os desígnios contínuos de melhoria 

a nível do controlo interno e eficiência desta instituição.  

O Serviço de Auditoria Interna cumpre com os reportes obrigatórios (exceto nos prazos do REF do 1.º Trimestre 

de 2022 decorrente do ataque informático de que foi alvo o HGO) e efetuou recomendações de melhoria ao Sistema 

de Controlo Interno Instituído;  

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. No 1º Semestre de 2022 salienta-se das várias informações prestadas às Entidades Tutelares, de 

Supervisão e Fiscalização a receção da Informação final do Relatório de Auditoria da IGAS visando: o 

acompanhamento da gestão dos Hospitais EPE- Gestão do sistema do controlo Interno, com Despacho do Senhor 

Inspetor-Geral de que o "Processo de Auditoria está concluído". O HGO implementou 75,5% das recomendações 
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efetuadas, aquando do reporte à IGAS. A monitorização das demais recomendações por implementar e/ou em 

implementação mantém-se por parte do HGO. 

Importa igualmente destacar no presente relatório que: 

 HGO foi alvo de um ataque informático na madrugada de 26 de abril, condicionando totalmente o 

acesso a todos os sistemas de informação, quer clínicos, quer de apoio clínico e de gestão 

administrativa.   

 O HGO colaborou com a Polícia Judiciária (PJ) e Comissão Nacional de Cibersegurança (CNCS) para 

apuramento da origem e meandros deste crime. O ransomware em questão, nunca tinha sido 

identificado previamente, não havendo, à data, nenhum antivírus disponível para bloquear este 

ransomware.  

 Este ataque condicionou toda a atividade do HGO. Foram promovidas alternativas para o suporte 

gradual da atividade assistencial e de apoio técnico e logístico, cuja descrição mais detalhada se 

tornaria demasiado extensa.  

 Inicialmente a comunicação aos trabalhadores das necessárias formas de atuação e ponto de 

situação de alternativas ao acesso e/ou reposição das aplicações informáticas, foi efetuada 

presencialmente e por contato telefónico, seguindo-se a partir de 2 de maio por e-mail, com emissão 

de circulares informativas, sobretudo com a indicação do assunto “Briefing sobre os trabalhos de 

reposição da normalidade no âmbito do ataque informático”, que ainda decorrem. 

 


