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INTRODUÇÃO 
 
O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), constituído pela Lei nº54/2008, de 4 de setembro, no 
âmbito das suas atribuições e competências emitiu um questionário a todas as entidades da 
Administração Pública, cujo objetivo foi orientar a avaliação dos riscos de corrupção nas áreas da 
contratação pública e da concessão de benefícios públicos. 

 

Com base nas respostas obtidas, o CPC aprovou a Recomendação nº 1/2009 de 1 de julho, na qual 
requeria a todas as entidades públicas a elaboração de “Planos de Prevenção de Risco de Corrupção 
e Infrações Conexas”.  

 

A referida Recomendação determina que os órgãos máximos das entidades gestoras de dinheiros, 
valores ou patrimónios públicos, seja qual for a sua natureza, elaborem o Plano, assim como 
procedam à avaliação da execução dos respetivos Planos. 

 

Assim, o Conselho de Prevenção da Corrupção, em reunião de 1 de julho de 2015, aprovou a seguinte 
Recomendação: 

1. “Os Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, objeto das 
Recomendações nºs 1/2009, de 1 de julho, e 1/2010, de 7 de Abril, em resultados de um 
processo de análise reflexão interna das entidades respetivas, devem identificar de modo 
exaustivo os riscos de gestão, incluindo os de corrupção, bem como as correspondentes 
medidas preventivas;” 

2. “Os riscos devem ser identificados relativamente às funções, ações e procedimentos 
realizados por todas as unidades da estrutura orgânica das entidades, incluindo os gabinetes, 
as funções e os cargos de direcção de topo, mesmo quando decorram de processos eletivos;” 

3. “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 capítulo próprio dos relatórios de atividade das entidades a que 
respeitam;” 

4. “As entidades devem realizar ações de formação, de divulgação, reflexão e esclarecimentos 
dos seus Planos junto dos trabalhadores e que contribuam para o seu envolvimento numa 
cultura de prevenção de riscos;” 

5. “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 política de transparência na gestão pública;” 

6. “O Conselho de Prevenção da Corrupção reitera o pedido de colaboração ao Tribunal de 
Contas e a todos os organismos de controlo interno do Setor Público, para que, nas suas 
ações, verifiquem se as entidades sob o seu controlo dispõem e aplicam de modo efetivo os 
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seus Planos de Prevenção de Riscos, incluindo a verificação sobre a elaboração dos 
correspondentes relatórios anuais de execução.” 

 

Na sequência desta Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção, em reunião de 1 de 
julho de 2015, sobre “Planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas”, vem o Hospital 
Distrital da Figueira da Foz, E.P.E. apresentar a 4ª versão do seu plano para o período de 2017 e 
2018. 

 

Aquando da elaboração desta 4ª versão do Plano de gestão de riscos de corrupção e infrações 
conexas do HDFF, EPE, foi publicado em Diário da República, os Estatutos do Hospitais, Centros 
Hospitalares e Institutos Portugueses de Oncologia, E.P.E. através do Decreto – Lei nº18/2017, de 10 
de fevereiro, referindo na Secção III – Serviço de auditoria interna, no nº13, do artigo 19.º que “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.” 

 

O Plano elaborado seguiu as indicações fornecidas por normas e processos internacionalmente 
aceites sobre gestão de risco, nomeadamente a Norma de Gestão de Riscos (2003) da FERMA, o 
COSO (2004) e a ISO 31000:2009. 

 

Com a maior brevidade, pretende-se que a implementação e divulgação deste plano seja colocada ao 
dispor em todo o HDFF, E.P.E. para cumprimento da recomendação do Conselho de Prevenção da 
Corrupção. 

 

Assim, a elaboração da 4ª versão do nosso Plano teve novamente, as orientações do guião 
apresentado pelo CPC, estando assim dividida em três partes: 

I. Atribuições da entidade, organograma e identificação dos responsáveis; 

II. Identificação dos riscos de corrupção e infrações conexas e respetivas atividades de 
controlo; 

III. Monitorização do Plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas. 
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PARTE I – Caraterização do Hospital Distrital da Figueira da Foz 
 

1. MISSÃO DO HOSPITAL  
 

O Hospital Distrital da Figueira da Foz, E.P.E., mais adiante designado HDFF, E.P.E. tem por missão “a 

prestação de cuidados de saúde diferenciados, de qualidade, em articulação com os cuidados de 

saúde primários e demais hospitais integrados na rede do Serviço Nacional de Saúde, utilizando 

adequadamente os seus recursos humanos e materiais de acordo com os princípios de eficácia e 

eficiência, procurando a melhoria contínua dos cuidados tendo em conta as necessidades e as 

expetativas dos utentes”, de acordo com o artigo 2.º do Regulamento Interno (RI), aprovado a 19 de 

fevereiro de 2013, atualmente em processo de revisão. 

 
 

2. VALORES E PRINCÍPIOS 
 
“No cumprimento da sua missão”, quer o HDFF, EPE quer os seus profissionais adotam “os seguintes 

valores e princípios: 

a) Respeito pela dignidade humana, diversidade cultural e pelos direitos dos utentes; 

b) Universalidade no acesso a cuidados de saúde e equidade no tratamento; 

c) Primazia à pessoa do utente; 

d) Honestidade, sinceridade e franqueza no relacionamento com os utentes, seus familiares e 

entre profissionais; 

e) Elevados padrões de humanização, qualidade e competência técnica e científica dos serviços 

prestados; 

f) Espírito de equipa, integridade, confidencialidade, privacidade e cordialidade; 

g) A mudança como motor do desenvolvimento, focada nos seus profissionais; 

h) Eficácia e eficiência na utilização de todos os recursos ao seu dispor; 

i) Respeito pela tradição histórica e cultural do HDFF, EPE assumindo cada profissional o dever 

de contribuir positivamente para o seu engrandecimento; 

j) Responsabilidade social; 

k) Respeito pelo ambiente”, de acordo com o artigo 2.º do Regulamento Interno (RI), aprovado 

a 19 de fevereiro de 2013, atualmente em processo de revisão.  
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3. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
 

A estrutura orgânica do HDFF, EPE assenta nas disposições constantes no Decreto-Lei nº 18/2017, de 

10 de fevereiro que aprovou os novos Estatutos das Entidades Públicas Empresariais (EPE’s). 

O HDFF, EPE é constituído por um Conselho de Administração, composto da seguinte maneira: 

 Presidente: Dr. Pedro Nuno Figueiredo dos Santos Beja Afonso (desde 15 de maio de 

2017 iniciou funções de Vogal Executivo nos CHUC, EPE); 

 Vogal Executivo: Dr. José António Albino Gonçalves e Silva; 

 Diretor Clínico: Dr. José Alves Grilo Gonçalves; 

 Enfermeira Diretora: Mestre Anabela Martins Moreira Salgado Serra. 

 

Ainda pertencendo aos órgãos sociais do HDFF, EPE são nomeadamente: 

  O Fiscal Único: CFA – Cravo, Fortes, Antão & Associados, S.R.O.C., Ld.ª (n.º 87) 

representada pelo Dr. Avelino Azevedo Antão (ROC n.º 589). 

  O Conselho Consultivo:  

o Presidente: Prof. Doutor José Manuel Borges do Nascimento Costa; 

o Representante da Câmara Municipal da Figueira da Foz: Dr. Carlos 

Monteiro; 

o Representante dos Utentes: Dr. António Cachulo Guardado; 

o Representante dos prestadores de trabalho voluntário no hospital: Dr. 

Joaquim Correia dos Santos; 

o Representante eleito pelos trabalhadores do HDFF; EPE: D. Maria José 

Leitão Bandeirinha; 

o Farmacêutica Hospitalar no CHUC: Dra. Maria Angelina Martins 

(escolhida pelo CA do HDFF, EPE); 

o Enfermeira do ACES Baixo Mondego II: Enf.ª Matilde Correia das Neves 

Calado (escolhida pelo CA do HDFF, EPE); 

o Representante da ARSC, I.P.: Dr. Óscar Vilão, Assistente Sénior de 

Medicina Interna no IPO de Coimbra. 

 

De acordo, com o Regulamento Interno do HDFF, EPE ainda em vigor (atualmente em fase de 
revisão) foi determinado a organização interna do hospital, da seguinte maneira: 
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 Órgãos de Apoio Técnico: 

o Auditoria Interna – Dra. Ana Mafalda Correia Cunha e Costa; 

o Comissão de ética – Dr. Amândio José Correia Martins Couceiro; Dr. Agostinho Silva 

Fernandes; Dra. Ana Margarida Pinto Cunha; Dra. Maria Teresa Simões Pereira; Enf.º 

Manuel Costa Ferreira; Dra. Maria da Conceição Casal Toscano; Dr. Rui Araújo e Dra. 

Vânia Pereira;  

o Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e 

Resistência aos Antimicrobianos – Dra. Helena Santos; Mestre Daniela Santos; Dra. 

Isabel Brito; Dra. Isabel Pereira; Dra. Raquel Dias; Dr. Manuel Gameiro; Dra. 

Margarida Queiroz; Dra. Susana Magalhães e Enf.ª Susana Filipe; 

o Comissão de farmácia e terapêutica - Dr. José Gonçalves Grilo; 

o Comissão de coordenação oncológica – Dr. José Alves Grilo Gonçalves, Dra. Maria de 

Fátima Loureiro Faria Saraiva Guedes, Dra. Maria Helena Abreu Santos Serra, Dra. 

Maria Teresa Simões Pereira e um perito médico na área da Oncologia do IPO de 

Coimbra, por teleconferência; 

o Gabinete de codificação e auditoria clínica – Prof.ª Dra. Maria Amélia Fonseca 

Pereira; 

o Comissão de informatização clínica – Constituído pelos seguintes elementos: Dr. 

Fernando Ferraz e Sousa, Eng.º Francisco José Tarrinha Leitão, D. Maria José Leitão 

Bandeirinha, Dra. Maria Teresa Simões Pereira, Eng. Mário João Domingues Antunes, 

Enf.º Rui Miguel Dias da Cruz e Dr. Vasco José Teixeira Oliveira; 

o Direção do internato médico – Dra. Maria da Conceição Jacinto Martins; 

o Comissão de qualidade e segurança do doente - Mestre Anabela Salgado Serra; Dra. 

Ana Paula Melo, Dra. Helena Santos, Dra. Ana Mafalda Costa, Dra. Sandra Jasmim. 

 

 Outros órgãos: 

o Gabinete de formação contínua e biblioteca – Dra. Marta Catarina da Silva Trindade 

e Dra. Ana Rita Figueiredo Pereira. 

o Gabinete de comunicação e imagem - Dra. Ana Rita Figueiredo Pereira. 

 

 Serviços prestadores de cuidados: 

o Anestesiologia – Dra. Maria da Conceição Jacinto Martins; 

o Cirurgia Geral – Dra. Maria Lucília Machado da Conceição; 
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o Consultas Externas – Dra. Maria Isabel Anjos Pereira Rodrigues Mateus; 

o Especialidades Cirúrgicas cujo Diretor de Serviço - Dr. Joaquim José Branco da Rocha 

e cujos Responsáveis de Valência: 

 Ginecologia/Obstetrícia – Dr. Joaquim José Branco da Rocha; 

 Oftalmologia – Dra. Emília Maria Rodrigues Cardoso;  

o Especialidades Médicas cuja Diretora do Serviço - Dra. Maria da Conceição Machado 

Veloso Gomes Morais e cujos Responsáveis de Valência: 

  Pneumologia - Dra. Maria Manuela Lourenço Lopes; 

  Neurologia - Dra. Maria da Conceição Machado Veloso Gomes Morais; 

  Cardiologia - Dr. Luís Filipe Loureiro Santarém Semedo; 

 Gastroenterologia - Dra. Ana Gabriela Cupido Duque Silva Pena;   

o Medicina Física e Reabilitação – Dr. Jorge Manuel Pimentel Almeida; 

o Medicina Interna – Prof.ª Dra. Maria Amélia Fonseca Pereira; 

o Ortopedia – Dr. Fernando Alberto Gonçalves Pereira; 

o Pediatria – Dr. Agostinho Silva Fernandes; 

o Urgência médica – cirúrgica – Dr. Manuel Augusto da Costa Gameiro. 

 

 Unidades funcionais: 

o Unidade de Internamento de Curta Duração – Prof.ª Dra. Maria Amélia Fonseca 

Pereira; 

o Unidade funcional de cirurgia de ambulatório - Dr. Nuno Fernando Aurélio Azenha; 

o Unidade funcional de hospital de dia – Dra. Maria de Fátima Loureiro Faria Saraiva 

Guedes e Enf.ª Ana Cristina Macieira Belo Neves;  

o Unidade funcional de serviço domiciliário – Dra. Maria Manuela Lourenço Lopes e 

Enf.ª Isabel Rosa dos Santos Ferreira; 

o Unidades coordenadoras funcionais da diabetes – Dr. Fernando Ferraz e Sousa e 

Enf.ª Maria do Rosário Teixeira Figueiredo. 

 

 Serviços de suporte à prestação de cuidados: 

o Bloco operatório – Dr. Nuno Fernando Aurélio Azenha; 

o Equipa de gestão de altas – Dra. Teresa Costa, Dra. Helena Freitas, Enf.ª Natália 

Simões, Dr. Rui Couto e D. Luísa Lopes; 

o Gabinete do utente – Dra. Helena Maria Ferreira de Freitas; 
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o Imagiologia – Dr. José Miguel Bento Dias Ferreira; 

o Medicina laboratorial – Dra. Ana Paula Castanheira Silva Moutinho Vasco; 

o Serviço de esterilização – Enf.º Francisco José Figueiredo Marques; 

o Serviço social – Dra. Ana Rosa Biscaia Freitas Paredes; 

o Serviços farmacêuticos - Dra. Maria Teresa Simões Pereira; 

o Unidade de consulta a tempo e horas - Dra. Maria Isabel Anjos Pereira Rodrigues 

Mateus; 

o Unidade de nutrição e dietética – Dr. Paulo Jorge Domingues Mendes; 

o Unidade hospitalar de gestão de inscritos para cirurgia – Dr. Carlos Alberto Marques 

Pereira; Dra. Ana Margarida Cunha; D. Zélia Pedrosa; D. Maria de Fátima Rodrigues; 

D. Ana Paula Carvalho e D. Rossana Gomes. 

 

 Serviços de gestão e logística: 

o Arquivo clínico e administrativo - Dra. Ana Margarida Pinto Cunha; 

o Gabinete da qualidade e gestão de risco – Dra. Ana Paula de Oliveira Melo Santos; 

o Gabinete de gestão de sistemas de informação – Eng.º Francisco José Tarrinha 

Leitão; 

o Gabinete de planeamento e controlo de gestão – Dra. Marta Catarina da Silva 

Trindade. 

o Gabinete jurídico e contencioso – Dra. Maura Liliana Ferreira Azevedo; 

o Serviço de aprovisionamento – Dr. Nuno Filipe Militão Azevedo Neves; 

o Serviço de gestão de doentes – Dra. Ana Margarida Pinto Cunha; 

o Serviço de gestão de recursos humanos – Dra. Olinda Bela Azevedo Rocha; 

o Serviço de gestão financeira – Dra. Maria Eduarda Custódia Rola; 

o Serviço de instalações e equipamentos – Eng.º Victor José Lapa Ribeiro; 

o Serviço de segurança, higiene e saúde no trabalho – Mestre Daniela Joana Conde 

Santos; 

o Serviços gerais – Mestre Daniela Joana Conde Santos. 
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4. ORGANOGRAMA 

 
Ilustração 1 – Fonte: Relatório e Contas de 2015 
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5. RECURSOS HUMANOS 
 
Os recursos humanos afetos até 31 de dezembro de 2016 constam do seguinte quadro: 

Nº DE 
LUGARES

Orgãos de Direcção 4 4 a) 4

Pessoal Dirigente 2 0 0

Administrador 
Hospitalar de 2.ª classe

1 i) 1

Administrador 
Hospitalar de 3.ª classe

1 1

Pessoal Médico 
Hospitalar

39 38 * 40 b) 42 2 122 10 c) 7 e) 1 h)

Pessoal Médico MGF / 
Out. Especialidades

1 1 2 3 32 j) 3 f)

Pessoal Téc. Superior 
Saúde

3 3 2 5

Pessoal Téc. Superior 
Outro

1 1 14 1 16

Pessoal Téc. Sup. Serv. 
Social

2 2 1 1 4

Pessoal de Informática 2 2 1 3

Pessoal de Enfermagem 128 127  a) 4 65 9 205 1

Pessoal Téc. Diag. 
Terapêutica

34 34 1 15 1 51 3 d) 1 g)

Assistente Técnico 36 36 1 24 61

Assistente Operacional 50 48 77 7 132 1

Total: 302 292 8 4 40 244 20 608 47 11 1

Legenda:
* Licença s/ vencimento Dr.ª Ângela Moita

f) Serviço Urgência  Gera l  (S24) -3- Medicina  Interna

j) Serviço Urgência  Gera l  -32 Médicos  em regi me de pres tação de s erviços  em nome individual  (32 - MGF)

Notas:

Radiologia de Intervenção - 1 Médico/6h/s emana;

GRUPO SÓCIO 
PROFISSIONAL

LUGARES MAPA CEDÊNCIA 
(Interes se 
Públ ico e 

Ocas ional)

COMIS. 
SERVIÇO

RCTFP 
TERMO 

RESOL. INC.

CIT 
S/TERMO

CIT 
C/TERMO

h) 1 - Dermatologi a  (Protocolo CHUC - 8h/s em.) - Prof. Ós car Tel l echeia

TOTAL
TRAB. 

INDEP.
EMPRESAS PROTOCOLOS

PROVIDOS

a) O Vogal  Executivo do CA e a  Enfermeira  Diretora  pertencem ao mapa des te Hos pita l
b) Internato Médico
c) 1 - Medicina  do Trabalho; 1- ORL ; 1 - Imuno-hemoterapia ; 2 - Imagiologia ;  3 - VMER;   1 - Anestesia ; 1 - Gas trenterologia
d) 1 - TDT - 4h/s em. (Podologis ta); 2 - TDT - 40h/sem. (Cardiopneumologia);
e) 7 Entidades  Col etivas : Natrium (Urologia); Alves Guerreiro (Radiologia de Interv); Sanfi l  ( Imagiologia);  Alexandrina/Stetho (VMER); Rui  Leonardo Ldª. 
(Med. Interna (SU) - 13h/s em.); Cris tina  Ferreira  (Ginecologia)

g) 1 TDT - ORL (Audi ologi a)

i) 1 - Adminis t. Hos pita lar de 2ª clas se (Protocolo - Acordo Cedência  Ocas ional)

Urologia: Empres a  Natri um tem 3 médicos  pres tadores , contabi l izado o equi va lente a  1,24 ETC/49,5h

Imagiologia/Radiodiagnóstico - Empres a  Sanfi l  tem 2  médicos, contabi l iza-se apenas  0,88 ETC/35h - Trata  -se de uma concess ão de serviços médicos
VMER - Contabi l i zam-s e 5 médicos pres tadores  (2 entidades  coletivas e 3 indivi duais)
Área de Psicologia: Protocolo APPACDM tem 2 Técni cos  Superi ores - 3.5h/s emana  
 

Ilustração 2 - Fonte: Mapa de Pessoal de dezembro de 2016, do Serviço de Gestão de Recursos Humanos 
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6. RECURSOS FINANCEIROS 
 

CONTAS de RESULTADOS A 31 DEZEMBRO 2016 
Prestação de Serviços 26.921.148,79 € 
Subsídio à exploração 90.552,50 € 
CMVMC -4.692.976,23 € 
FSE -3.905.741,07 € 
Gastos com Pessoal -17.825.544,57 € 
Imparidades de dívidas a receber -127.962,26 € 
Provisões (aumentos/reduções) 115.510,73 € 
Outros rendimentos 686.749,38 € 
Outros gastos -432.980,75 € 
Resultado antes de Depreciação, Gastos de Financiamento e Impostos 828.756,54 € 
Gastos/reversões de depreciação e de amortização -605.808,25 € 
Resultados antes de impostos  222.977,43 € 
Imposto sobre o rendimento do período -19938,74 € 
Resultado Líquido do Período 203.038,69€  
 

Ilustração 3 - Fonte: Demonstração de Resultados do Relatório e Contas 2016, adaptado pelo Serviço de Auditoria Interna 
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PARTE II – Identificação dos riscos de corrupção e infrações conexas  
 
Diariamente, a entidade hospitalar está exposta a vários riscos sejam eles clínicos, não clínicos e 
financeiros. Neste plano serão refletidos os riscos financeiros existentes evidenciados nas 
áreas/serviços, onde maior será a sua probabilidade de ocorrência.  

 

O risco é uma medida da probabilidade e do impacto de determinada ameaça se concretizar, e uma 
ameaça é definida como sendo qualquer ocorrência potencialmente adversa ou evento não 
desejado, suscetível de colocar em causa o objetivo a atingir por parte da entidade.  

 

Ora, as ameaças existentes numa entidade são de quatro tipos: os desastres naturais, as avarias, os 
erros/enganos e os crimes/fraudes. Neste âmbito, as ameaças possíveis de ocorrer são as avarias 
(e.g.: equipamentos), os erros/enganos (e.g.: erros humanos e administrativos) e os crimes/fraudes 
provocadas por pessoas de forma intencional, do qual uma entidade tem de estar prevenida para 
combater e diminuir esse potencial risco. Portanto, a entidade terá que ter controlos, estes 
considerados medidas levadas a efeito para reduzir o risco de exposição a uma determinada ameaça, 
de forma a que a entidade atinja os seus objetivos. 

 

Assim, existem quatro tipos de controlos: controlos preventivos, controlos detetivos, controlos 
corretivos e controlos compensatórios. Sendo caraterizados da seguinte maneira: 

 Controlos preventivos – destinam-se a prevenir a ocorrência de erros e/ou fraude. Tratam-se 
de controlos à priori, que entrariam de imediato em funcionamento e impediriam que 
determinadas transações se processassem; 

 Controlos detetivos – destinam-se a detetar erros e/ou fraude após a sua ocorrência; 

 Controlos corretivos – estes retificam os problemas identificados; 

 Controlos compensatórios – destinam-se a compensar eventuais fraquezas de controlo em 
outras áreas da entidade. 

 

Porém, o conjunto dos controlos e a forma como estão implementados numa entidade designa-se 
por Sistema de controlo interno (SCI), sistema este regulamentado nos diplomas dos Estatutos dos 
EPE’s. 

O controlo interno é um processo desenvolvido pelo conselho de administração, diretores e 
restantes colaboradores, desenhado para permitir uma garantia razoável sobre o atingir de objetivos 
da entidade hospitalar com respeito: 

 Fiabilidade do relato financeiro; 

 Eficácia e eficiência das operações; 

 Salvaguarda de ativos; 

 Conformidade com leis e regulamentos aplicáveis. 
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Sendo, a responsabilização da avaliação do SCI e das irregularidades existentes da entidade, do 
Auditor interno, como previsto no diploma legal. Assim sendo, de acordo com as normas 
internacionais de auditoria interna, a atividade do Auditor interno deve ajudar a entidade hospitalar 
a identificar e a avaliar as exposições significativas ao risco e contribuir para melhorar a gestão de 
risco e os sistemas de controlo. Para avaliar os riscos identificados em cada Serviço aqui referido, o 
Serviço de Auditoria Interna utiliza uma das ferramentas mais conhecidas, a Matriz de Risco. Esta 
ferramenta possui algumas qualidades, entre as quais o seu grande poder de comunicação visual (o 
sistema do tipo verde/amarelo/vermelho) 

Neste contexto, a Gestão empresarial do risco (enterprise risk management) é também um processo, 
realizado pela administração, diretores e demais colaboradores de uma entidade, aplicado na 
definição da estratégia transversal a toda a entidade empresarial, concebido para identificar eventos 
potenciais que possam afetar a entidade e, gerir o risco dentro da apetência para o risco da entidade, 
de forma a assegurar um nível de confiança razoável relativa ao cumprimento dos objetivos 
estabelecidos pela entidade. 

No mês de novembro de 2016 foi solicitado ao Conselho de Administração e aos Responsáveis de 
Serviços para identificarem os possíveis riscos nas suas principais atividades, sendo de seguida 
mencionados neste documento.  
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A. Conselho de Administração (CA) 
 

Tendo em conta, os artigos 8.º e 9.º do Regulamento interno do HDFF, EPE, ao CA “compete garantir 
o cumprimento dos objetivos básicos, bem como o exercício de todos os poderes de gestão que não 
estejam reservados a outros órgãos e, em especial, as competências que lhe são reservadas no artigo 
7.º do Anexo II, do Decreto-lei nº 233/2005, de 29 de dezembro”. Logo, foram identificados os 
seguintes riscos: 

 

Riscos identificados no Serviço
Probabilidade 
de Ocorrência

Impacto no 
Serviço e/ou 

HDFF

Avaliação do 
Risco

Medidas preventivas a adotar para cada risco identificado

1. Delegação de competências:
Abuso de autoridade delegada.
Exercício indevido de autoridade delegada.

Baixa Baixo Muito baixo

Publicação em DR de todas as delegações e subdelegações de competências. 
Identificação e datação das deciões tomadas sob delegação e subdelegação de 
competências nos documentos onde seja emitido despacho ao abrigo dessa 
qualidade.
Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais. 
Disponibilização na intranet das delegações e subdelegações de competências.

2. Acumulação de funções públicas/privadas: 
Exercício de atividades acumuladas não autorizadas.
Comprometimento da isenção e da imparcialidade 
exigidas no exercício de funções públicas. 
Inexistência de declaração de conflito de interesse ou 
não cessação imediata das funções em caso 
superveniente deste.

Média Médio Médio

Obrigatoriedade de apresentação de um pedido de autorização de acumulação de 
funções, nos termos do artigo 29.º da Lei nº12-A/2008, de 27 de fevereiro, por 
exemplo a obrigatoriedade de apresentação/renovação anual (em outubro ou 
dezembro de cada ano) de pedido de acumulação de funções. Assim como, 
controlar regularmente os pedidos autorizados de acumulação de funções, no 
sentido de verificar a sua atualidade e abrangência.
Existência de política de sanções em caso de violação dos normativos legais. 
O cumprimento do DL nº133/2013, de 3 de outubro (RJSPE) e do DL nº18/2017, de 
10 de fevereiro (Estatutos dos CH e EPE's).

3.Conflito de interesses:
Tratamento privilegiado de pessoa ou pessoas;
Favorecimento de concorrente a procedimento, no 
qual o dirigente, chefia ou trabalhador, seu familiar ou 
amigo tenha algum interesse na adjudicação, execução 
do contrato, na tramitação do processo ou na tomada 
da decisão.
Prejuízo de uma pessoa na tramitação de processos, na 
tomada de decisão ou na execução do contrato.

Baixa Baixo Muito baixo

Existir uma política de sanções, em caso de violação dos normativos legais, assim 
como existir uma estrutura hierarquizada com nívei de decisão. Anualmente, 
serem assinadas as Declarações de Independência, de acordo com o artigo 51.º do 
DL nº 133/2013, de 3 de outubro (RJSPE), assim como as declarações referentes à 
não detenção de participações e interesses patrimoniais, direta e indiretamente, 
na empresa/entidade, em que o CA exerça funções (de acordo, com o artigo 52.º 
do DL nº 133/2013, de 3 de outubro - RJSPE) e estas enviadas para a DGTF.

4. Ofertas:
Influência junto do órgão máximo, da chefia ou de 
funcionários da instituição para concessão de 
tratamento de favor ou ignorar disposições 
regulamentares.
Suspeitas de decisões serem tomadas de forma parcial, 
influenciadas pelo recebimento de ofertas, 
contrapartidas ou favores.

Baixa Baixo Muito baixo

Existência de mecanismos legais para prevenção e repressão em caso de 
incumprimento.
Existir uma política de sanções, em caso de violação dos normativos legais.
Definir procedimentos a serem observados no caso de recebimento de ofertas de 
valor simbólico e/ou sentimental e de custo muito reduzido.

5. Dever de sigilo:
Divulgação, de informação interna e/ou confidencial 
que não deve ser tomada do conhecimento público, a 
ex-funcionários do HDFF, EPE ou a profissionais que a 
não tenham direito de acesso.
Fornecimento de informação não autorizada a terceiros 
com o objetivo de obtenção de vantagens pessoais.
Divulgação nos meios de comunicação social de 
informação suscetível de criar perturbação interna ou 
externa, colocando em causa a imagem e o bom nome 
do HDFF, EPE.
Utilização de dados dos sistemas de informação para 
fins privados ou outros.

Baixo Baixo Muito baixo

Sujeição de todos os trabalhadores e colaboradores ao dever legal de sigilo.
Existir uma política de sanções, em caso de violação dos normativos legais.
Acesso à informação constante das bases de dados informáticas, dependente de 
um processo de autenticação.
Avaliar e implementar os níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos.
Cumprir o Código de Ética do HDFF, EPE que se encontra em vigor.

6. Favorecimento:
Violação dos princípios da igualdade e da 
proporcionalidade.

Baixo Baixo Muito baixo
Criação de níveis de serviço que garantam que situações iguais devem ter 
tratamento igual.  

 
Ilustração 4 – Matriz de riscos do Conselho de Administração (adaptação efetuada pelo SAI) 
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B. Serviços farmacêuticos (SF) 
 
Os Serviços farmacêuticos, nos termos previstos do artigo 38.º do Regulamento Interno têm as 
seguintes atribuições: 

a) Promover a utilização racional de medicamentos e outros produtos farmacêuticos através 
da prestação de serviços eficazes, eficientes e seguros; 
b) Desenvolver projetos e programas para a satisfação de necessidades em saúde e prevenção 
de doenças; 
c) Promover e colaborar no desenvolvimento de ações de ensino de investigação científica e 
ensaios clínicos; 
d) Promover a farmácia hospitalar como componente da equipa prestadora de cuidados de 
saúde. 

 
Riscos identificados no Serviço

Probabilidade 
de Ocorrência

Impacto no 
Serviço e/ou 

HDFF

Avaliação do 
Risco

Medidas preventivas a adotar para cada risco identificado

1. Acesso indevido às instalações e desvio de produtos 
farmacêuticos.

Baixa Baixo Muito baixo

1. Nos Serviços Farmacêuticos o acesso está  restringido a pessoas autorizadas; 
2. São feitas auditorias periódicas à quantidade de estupefacientes e 
psicotrópicos armazenados nos Serviços Farmacêuticos, nos Serviços de 
Internamento e Consultas Externas, com a colaboração existente entre 
Enfermeiros Chefes e uma Farmcêutica do HDFF, EPE; 
3. No inventário anual dos SF, a Auditora Interna do hospital ou outro auditor 
externo assistem à contagem.

2. A aplicação informática (GHAF) que suporta a 
contratação, as compras, o desempenho e gestão dos 
fornecedores é desadequada e deficiente.

Baixa Baixo Muito baixo  A aplicação informática (GHAF) é atualizada sempre que necessário. 

3. Favoritismo por determinados fornecedores. Baixa Baixo Muito baixo

1. Sempre que possível é utilizada a plataforma eletrónica (Vortal), apesar de ser 
uma aplicação ainda com algumas limitações; 
2. O juri dos concursos é composto por duas Farmacêuticas e o Vogal Executivo do 
CA.

4. Existir conflitos de interesses na avaliação dos 
processos de introdução de medicamentos.

Baixa Baixo Muito baixo

1. Elaboração e atualização contínua (pelo menos anual) das declarações de 
interesse e sua divulgação; 
2. Considerar conflitos de interesse na atribuição de processos e na discussão dos 
pareceres emitidos.

5. Monitorização de medicamentos de uso humano: a) 
divulgação, eliminação, sonegação, manipulação ou uso 
indevido de informação confidencial; b) ausência 
deliberada de rigor, isenção e objetividade na análise de 
ocorrências e deteção de sinal;

Baixa Baixo Muito baixo

6.Implementação de medidas de minimização do risco: a) 
divulgação, eliminação, sonegação, manipulação ou uso 
indevido de informação confidencial; b) ausência 
deliberada de rigor, isenção e objetividade na gestão de 
informação e implementação de medidas de 
minimização de risco.

Baixa Baixo Muito baixo

Dr.ª Teresa Pereira - Diretora Serviço

Existe um sistema de controlo interno eficaz: 1) Existem sistemas de alerta de 
temperatura e humidade nas salas e nos frigoríficos para evitar desperdício; 2) 
São efetuadas reuniões periódicas no Serviço Farmacêutico, assim como 
formação interna das normas elaboradas pelo serviço, incluindo a segurança do 
medicamento; 3) Existe parametrização de algumas interações major de 
medicamentos, como alertas para o médico; 4) Existe sinalização no serviço 
proibindo a entrada a pessoas estranhas e as portas de acesso ao Serviço 
encontram-se fechadas; 5) Existe uma norma de recolha e devolução de 
medicamentos com entidades externas; 6) Sempre que se entende necessário a 
CFT ou os Serviços Farmacêuticos divulgam informação relacionada com o 
medicamento.

 
 

Ilustração 5 - Matriz de riscos dos Serviços Farmacêuticos (adaptação efetuada pelo SAI) 
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C. Serviço de gestão de doentes (SGD) 
 
Previsto no artigo 47.º do Regulamento interno do HDFF, EPE, ao serviço de gestão de doentes 
compete nomeadamente: 

a) Garantir a conformidade dos procedimentos administrativos de admissão e 
encaminhamento dos utentes, de acordo com as regras aplicáveis e em vigor no HDFF, EPE e 
no Serviço Nacional de Saúde; 
b) Assegurar que os circuitos dos utentes estão claramente estabelecidos e respondem com 
segurança, flexibilidade, racionalidade de meios e iguais padrões de qualidade às diversas 
situações; 
c) Garantir que a informação recolhida e transmitida seja a necessária, de forma a garantir a 
operacionalidade, eficiência e eficácia de todas as fases do processo assistencial; 
d) Operacionalizar o registo da informação relativa à produção; 
e) Definir procedimentos uniformes e transversais a todos os serviços que garantam a 
coerência da informação; 
f) Monitorizar a qualidade da informação registada pelos serviços com vista à otimização da 
facturação. 

 

Riscos identificados no Serviço
Probabilidade 
de Ocorrência

Impacto no 
Serviço e/ou 

HDFF

Avaliação do 
Risco

Medidas preventivas a adotar para cada risco identificado

1. Favorecimento de doentes na ordem da LIC Baixa Médio Baixo
Manual de Procedimentos e Boas práticas. (SCI - Monitorização de todos os 
serviços cirúrgicos, alertando para as desconformidades - ordem de 
prioridade + ordem cronológica)

2. Tráfico de influência/pressão que influencia a 
resolução cirúrgica de um doente face a outros.

Média Médio Médio
Manual de Procedimentos e Boas práticas. (SCI - Formação; procedimentos; 
manuais de boas práticas. A influência que se exerce é sempre no sentido 
de proteger os doentes e a instituição de penalizações.)

3. Informação ao doente não estar 
completa/esclarecedora.

Alta Médio Alto
Manual de Procedimentos e Boas práticas. (SCI - Formação; manuais de boas 
práticas; interação com os serviços cirúrgicos.)

4. Existência de atos clínicos não registados, 
nomeadamente a execução do ato sem reflexo 
administrativo e/ou registo informático, bem 
como atos registados incorretamente e/ou em 
períodos incorretos.

Média Médio Médio
Monitorização semanal dos atos não registados e/ou em períodos 
incorretos.

5. Admissão de doentes com informação incorreta 
(isenções e moradas).

Média Alto Alto
Análise comparativa mensal da cobrança de taxas moderadoras por 
funcionário e/ou o nº de episódios de consulta por funcionário (solicitar 
listagem ao GGSI).

6. Efetuar registos que permitam que se gerem 
GDH's economicamente mais vantajosos.

Alta Alta Muito alto
Definição de limites nas verbas para remuneração da atividade adicional 
por serviço (contratualização interna);
Realização de auditorias clínicas.

7. Recebimento de taxas moderadoras: risco de 
entrega de valores incorretos ao Serviço de Gestão 
Financeira.

Média Baixo Baixo

As entregas das taxas moderadoras (numerário e MB) são diárias. (SCI - 
Envelopes guardados em local fechado. Dupla conferência dos valores pelo 
SGD (Secretariado clínico) e pelo SGF (Tesouraria), o qual não recebe se o 
valor não coincidir com a folha da aplicação SONHO. Pelas medidas e 
procedimentos aprovados, todos os funcionários foram advertidos que a 
diferença de valores é assumida por cada um.)

8. Anulação indevida de recibo. Média Alto Alto
Todos os recibos anulados devem ser entregues, com registo do motivo da 
anulação  e devem constar da lsitagem diária extraída da aplicação SONHO 
enviada aos Serviços de Gestão Financeira.

9. Cobrança indevida de taxas moderadoras (por 
ex.: há cobrança de taxa com emissão de 2ª via).

Média Médio Médio
Limitar o acesso a 2ªs. vias por parte dos secretariados clínicos das consultas 
e urgências.

9. Extravio de bens pertencentes aos utentes e à 
guarda do HDFF, EPE.

Baixa Baixo Muito baixo

Elaboração de procedimentos escritos para a salvaguarda de espólio de 
utentes;
Divulgação formal junto dos profissionais envolvidos nos procedimentos 
escritos existentes sobre cada tarefa.

10. Inadequação do perfil técnico e 
comportamental ao exercício de funções.

Alta Média Alto
Formação contínua; partilha de conhecimentos, experiências e informação 
técnica; acompanhamento personalizado pela Responsável do SGD.

Dr.ª Margarida Cunha - Responsável do SGD  
 

Ilustração 6 - Matriz de riscos do Serviço Gestão de Doentes (adaptação efetuada pelo SAI) 
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D. Serviço de aprovisionamento (SA) 
 
O artigo 52.º do Regulamento interno refere que ao Serviço de aprovisionamento compete, 
nomeadamente: 

a) Programar as necessidades e adquirir todos os bens e serviços necessários à prossecução 
dos fins do HDFF, EPE; 
b) Proceder à gestão do património mobiliário e à gestão administrativa, física e económica 
das existências, bem como ao armazenamento, distribuição e monitorização das mesmas, de 
forma a garantir a segurança e a eficiência da sua utilização; 
c) Apoiar e integrar, quando necessário, as equipas de negociação do HDFF, EPE. 

 
 

Riscos identificados no Serviço
Probabilidade 
de Ocorrência

Impacto no 
Serviço e/ou 

HDFF

Avaliação do 
Risco

Medidas preventivas a adotar para cada risco identificado

1. Na aquisição de bens e serviços eventuais incumprimentos dos 
princípios básicos da contratação pública.

Baixa Alto Médio

2.Aquisição de bens e serviços por ajuste direto (incluindo aquisições 
diversas ao mesmo fornecedor e/ou para favorecimento de 
fornecedores e violação dos princípios gerais de contratação).

Baixa Alto Médio

3.Renovação de contratos (ou seja, falha no sistema de alerta do 
termo dos contratos, provocando a sua renovação automática, sem 
possibilidade de avaliação da necessidade de renovação).

Média Alto Alto

Elaboração e atualização de uma listagem informatizada dos 
contratos suscetíveis de renovação; Criação de um sistema de 
alerta informático; Verificação através da aplicação informática da 
base de dados de contratos e respetiva calendarização com a 
elaboração de listagem mensal dos contratos suscetíveis de 
renovação, para que a avaliação da mesma se processe com uma 
antecedência mínima prevista para denúncia.

4.Abates (bem abatido continuar nos serviços, abates sem autorização 
do órgão competente, bens dados como consumidos e continuarem 
no serviço abastecedor, utilização indevida para fins privados de bens 
abatidos documentalmente no período até à sua eliminação física, 
proposta indevida de envio de bens para abate).

Alta Alto Muito alto

Existência de parecer técnico relativo à inoperacionalidade ou 
obsolescência do bem; Estabelecimento e divulgação de 
orientações quanto ao modo de se proceder ao abate de bens; 
Autorização pelo CA do respetivo abate; Remoção física dos 
serviços utilizadores, dos equipamentos dados como 
inoperacionais/inutilizados qua aguardam a formalização do abate 
e da remoção do HDFF.

5.Cedência de equipamento (cedência de equipamento por 
pessoa/serviço sem competência, gerando utilização indevida de 
bens).

Alta Alto Muito alto

6.Transferências de bens (transferências de bens sem comunicação, 
apropriação indevida de bens, desaparecimento de bens, 
desatualização das fichas dos bens, peculato, peculato de uso, abuso 
de poder).

Alta Alto Muito alto

7.Acesso indevido às instalações e desvio de existências nos Serviços 
que possuam armazéns avançados.

Média Alto Alto

Restrição de acesso físico aos armazéns avançados, há exceção do 
pessoal de saúde que necessite de material para a prestação diária 
de cuidados, mas estando este identificados. Contagens periódicas 
e inventário de final do ano ao armazéns avançados no final do 
ano. Promoção de segregação de funções.

8.Risco de extravio dos documentos ou a sua inutilização, por ação 
humana ou causas naturais.

Média Alto Alto
Incrementar o circuito eletrónico dos documentos. Existir um 
protocolo de entrega e de saída  de documentos entre o SA e ou 
demais serviços do HDFF, EPE.

Dr. Nuno Azevedo Neves - Responsável

A existência do Manual de procedimentos das Compras e sua 
atualização de 3 em 3 anos. Assim como, a existência de lista de 
tarefas para todos os tipos de procedimentos inerentes a aquisição 
de bens/serviços.

Elaboração de um Regulamento de Gestão do Património do HDFF, 
EPE; Atualização de 3 em 3 anos do Manual de Procedimentos 
Administrativos e Contabilísticos dos Ativos Tangíveis e Intagíveis; 
Controlo de equipamentos afetos a cada centro de custo, através 
da responsabilização dos serviços pelos equipamentos à sua 
guarda; Elaboração de documento devidamente justificado e 
fundamentado sobre as causas de avaria do equipamento; 
Elaboração e divulgação de procedimento interno de transferência 
de equipamentos entre serviços; Promoção de ações de 
monitorização para averiguação e acompanhamento dos bens 
móveis e imóveis inventariados. 

 
 

Ilustração 7 - Matriz de riscos do Serviço Aprovisionamento (adaptação efetuada pelo SAI) 
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E. Serviço de gestão de recursos humanos (SGRH) 
 
O Regulamento interno do HDFF, EPE no artigo 53.º menciona, que ao serviço de gestão de recursos 
humanos compete o seguinte: 

a) Analisar, interpretar e aplicar a legislação e as orientações referentes a recursos humanos; 
b) Gerir anualmente os recursos em função dos mapas de pessoal aprovados; 
c) Colaborar na elaboração do orçamento anual para recursos humanos e verificar a sua 
coerência com os princípios estabelecidos e apoiar a sua execução e controlo; 
d) Desenvolver os processos de recrutamento, seleção e contratação de recursos humanos; 
e) Assegurar a elaboração de documentação legal e regulamentar, como o balanço social e o 
relatório único; 
f) Assegurar a administração do pessoal, designadamente no que respeita à verificação da 
assiduidade e processamento de remunerações; 
g) Manter e aperfeiçoar o sistema de informação integrado; 
h) Gerir os sistemas de avaliação de desempenho dos trabalhadores. 

 
 

Atividades Riscos identificados no Serviço
Probabilidade 
de Ocorrência

Impacto no 
Serviço e/ou 

HDFF

Avaliação do 
Risco

Medidas preventivas a adotar para cada risco identificado

1.Falsa informação de dados do pessoal existente e contratado.

2. Não apresentação de documentos de habi li tação profissional  
e/ou apresentação de documentos de habi l itação falsos e/ou 
fora de prazo.

3.Risco de registo incorreto de informação de assiduidade (por 
exemp. processamento de faltas como justi ficadas 
indevidamente).

Baixa Alto Médio

O processamento é efetuado com base nas ausências declaradas 
(justi ficadas);
O controlo é sempre à posterior aquando do processamento das 
remunerações;

4. Controlo indevido do trabalho extraordinário e respetivos 
descansos semanais, trabalho em dias de descanso semanal, 
complementar e feriados.

Baixa Médio Baixo
O trab. extra/suplementar é previamente autorizado pelo CA, 
posteriormente a verificação do n.º de horas trabalhadas e gozo 
de folgas daí adquiridas é conferido e val idado pelos RH;

5.Controlo inadequado das escalas (turnos). Média Médio Médio
As escalas (turnos) e horários tem obrgatoriedade de serem 
publ icadas mensalmente, aquando da sua elaboração. As 
alterações ocorridas devem igualmente ser regsitadas.

6. Faltas, férias e licenças em desconformidade legal;
6.1. Atribuição de dias de férias em número superior ao que o 
trabalhador tem direito, aquando da elaboração do Mapa de 
férias.

Baixa Médio Baixo

Todas as informações sobre faltas, férias e l icenças devem 
conter fundamentação legal .
O controlo é efetuado pelo RH, aquando da distribuição do mapa 
de férias aos Serviços e na sua recepção para envio ao CA para 
aprovação, nos termos da lei .

7. Risco de acumulação de funções sem 
autorização/conhecimento.

Média Médio Médio
È do conhecimento de que todos  os  tra bal ha dores (Circulares do 
CA) devem requer e  possui r autorizaçã o/ conheci mento superi or 
pa ra  os pedi dos  de a cumul açã o de funções . 

Contratação e 
recrutamento

8. Ausência de regras gerais que determinem a rotatividade dos 
elementos que compõem os júris;
8.1. Ausência ou deficiente fundamentação dos atos de seleção 
e avaliação de pessoal ;
8.2. Util ização da contratação a termo, prestações de serviços 
para satisfação de necessidades permanentes dos 
Serviços/Hospital.

Média Alto Alto

Procedi mentos  concursai s  rea li za dos  nos  termos  do “Ma nua l de 
Procedi mentos  ….” em vigor, a ssentando o recruta mento na  
a dequaçã o dos  profi s s ionai s  às  funções  a desenvol ver e 
a ssegurando os  pri ncípi os  da i gual da de de oportunida de, da  
i mpa rcia l ida de, da  boa  fé , da  não di scri mi na çã o e da 
publ i cida de;
Promover a  rotati vi da de dos  e lementos  que compõem os  júri s .

Avaliação de 
desempenho

9. Incumprimento das orientações emanadas do CCA;
9.1. Não controlo da adequação dos objetivos e competências 
contratual izados;
9.2. Registo incorreto dos pontos resultantes das aval iações de 
desempenho (SIADAP 3).

Baixa Alto Médio
Controlo a real izar pelo Conselho de Administração e pelo CCA;
Em termos finais, reclamações dos trabalhadores visados.

Gestão de 
processamento de 

remunerações

10. Processamentos indevidos e sem fundamentação legal:
- Remunerações;
- Abonos, Ajudas de Custo, subsídios, etc

Baixa Alto Médio

Todos os processamentos de valores devem conter 
fundamentação legal  e autorizatória dos respetivos 
Responsáveis e, em termos finais do Conselho de Administração;
Os descontos CGA, ADSE, SS, IRS e outros, encontram-se 
parametrizados pela aplicação RHV, apesar do controlo 
efetuado pelo RH, nos termos da lei e em conjunto com o 
Serviços Financeiros no processamente e pagamento das 
remunerações;  

Dr.ª Olinda Rocha - Responsável

Verificação individual dos documentos comprovativos da 
habi l itação profissional e do prazo em que foram apresentados.
Consulta periódica por amostragem.

Emissão de pareceres devidamente funadmentados quanto à 
causa de pedir. Fundamentação legal e juridica de todos os 
pedidos; 
Controlo legal  e/ou jurídico superior.

Alto

Médio

Média Alto

11. Ausência ou deficiente fundamentação dos pareceres 
pedidos;
11.1. Uti l ização de cri térios com excessiva margem de 
discricionariedade;
11.2. Interpretação discricionária e abusiva da legislação 
apl icável

Baixa Alto

Gestão de Recursos 
Humanos
(cadastro, 

assiduidade)

Emissão de 
pareceres em 

matéria de RH's

 
 

Ilustração 8 - Matriz de riscos do Serviço Gestão de Recursos Humanos (adaptação efetuada pelo SAI) 
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F. Serviço de gestão financeira (SGF) 
 
O Serviço de gestão financeira, de acordo com o artigo 51.º do Regulamento interno tem “por função 
apoiar o conselho de administração na formulação da política de gestão financeira, executar os 
planos financeiros e de tesouraria executar os planos financeiros e de tesouraria aprovados e 
produzir, conjuntamente com o gabinete de planeamento e controlo de gestão, a informação de 
natureza orçamental, financeira e contabilística do HDFF, EPE designadamente os documentos de 
prestador de contas e demais informação de suporte à elaboração e controlo da execução de 
orçamentos globais e sectoriais.” No entanto, compete ao SGF, o seguinte: 

a) Assegurar o registo contabilístico dos dados patrimoniais e de caixa, de acordo com o plano 
de contabilidade do ministério da saúde, até que estejam verificadas as condições para a 
transição para o Sistema de Normalização Contabilística, nos termos a definir pelo despacho 
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde; 
b) Organizar e manter a tesouraria, procedendo a recebimentos e pagamentos e aplicando os 
saldos disponíveis, nos termos das orientações do órgão de gestão; 
c) Contribuir para a elaboração do orçamento e acompanhar a sua execução; 
d) Elaborar a informação económica e financeira para os fins internos e externos, dando 
cumprimento aos deveres de informação periódica, nos termos da lei; 
e) Manter atualizada a contabilidade analítica, no âmbito da imputação direta de custos e 
proveitos; 
f) Avaliar, através da gestão de imobilizado a inventariação, amortização e reintegração do 
imobilizado do HDFF, EPE e sua permanente atualização. 

 
 

Riscos identificados no Serviço
Probabilidade 
de Ocorrência

Impacto no 
Serviço e/ou 

HDFF

Avaliação de 
Riscos

Medidas preventivas a adotar para cada risco 
identificado

1. Prescrição da faturação, p.ex: com as companhias de 
seguros a cobrança prescreve ao fim de 3 anos.

Médio Médio Médio
Verificação dos episódios que prescrevam no prazo de 
6 meses e insistir novamente na cobrança.

2. Emissão de faturação fora do prazo. Baixo Médio Baixo
Análise periódica dos episódios por faturar e o 
tratamento da informação atempadamente.

3. Desvio de fundos podendo assumir duas formas: a) o 
NIB não corresponder à instituição/empresa correta; b) 
transferência/pagamento do valor diferente do 
autorizado.

Baixo Baixo Muito baixo

Minimizar valor das disponibilidades em caixa;
Controlo periódico do caixa;
Utilização de "senhas" para acesso aos sistemas 
informáticos, incluindo homebanking.

4. Apropriação indevida de valores em numerário. Baixo Baixo Muito baixo
Segregação de funções; reconciliação bancária; 
cruzamento da informação entre quem recebe e quem 
emite a guia de receita. 

5. Despesa não cabimentada. Baixo Médio Baixo
Validar a existência prévia de cabimentação da 
despesa.

6. Faturas por cobrar há muito tempo fora do SNS. Médio Médio Médio
Entregar as faturas por cobrar ao Gabinete Jurídico, de 
modo a atuar judicialmente antes da sua prescrição e 
provisionar quaisquer valores incobráveis.

7. Faturas (de fornecedores) que se encontrem 
pendentes de validação noutros serviços.

Médio Médio Médio

Atempadamente deverá ser efetuada a validação das 
faturas pelos serviços responsáveis. Caso não seja 
possível a validação atempada deverá ser enviada aos 
SGF o valor das mesma, para que seja efetuada a 
estimativa, dentro de mês a que se refere.

Dr.ª Eduarda Rola - Responsável  
 

Ilustração 9 - Matriz de riscos do Serviço Gestão Financeira (adaptação efetuada pelo SAI) 
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G. Gabinete de gestão de sistemas de informação (GGSI) 
 
Este gabinete, previsto no artigo 56.º do Regulamento interno compete: 

a) Assegurar o desenvolvimento e a manutenção de um sistema de informação hospitalar, 
integrando os equipamentos e as infraestruturas de comunicação; 
b) Prestar assistência às redes informáticas e aos equipamentos instalados; 
c) Produzir novas aplicações informáticas e promover a sua atualização; 
d) Colaborar na elaboração dos cadernos de encargos e dar parecer sobre a aquisição de 
hardware e software; 
e) Propor e dinamizar ações de formação, na respetiva área, para os profissionais do HDFF, 
EPE; 
f) Auditar o fornecimento de serviços externos na sua área de competências; 
g) Assegurar a confidencialidade e integridade dos dados pessoais informatizados. 

 
Riscos identificados no Serviço

Probabilidade de 
Ocorrência

Impacto no Serviço 
e/ou HDFF

Avaliação do Risco Medidas preventivas a adotar para cada risco identificado

1. Sistemas de informação (software ) desatualizados e/ou 
inoperacionais.

Baixo Médio Baixo
Limitados pelo orçamento definido para o efeito, assegurar a 
permanente atualização, gestão operacional e rentabilização dos 
sistemas de informação.

2. Equipamentos (hardware ) desatualizados e/ou 
inoperacionais.

Baixo Médio Baixo
Limitados pelo orçamento definido para o efeito,assegurar a 
instalação e manutenção de equipamentos necessários ao 
funcionamento do HDFF, EPE.

3. Acesso indevido a determinada aplicação ou informação. Baixo Médio Baixo Revisões periódicas dos perfis de acesso, de acordo com as 
funções atuais e a segregação de funções.

4. Cedência a entidades alheias ao HDFF, EPE de dados 
confidenciais relevantes, relativos a doentes/utentes e 
colaboradores.

Baixa Alto Médio

Reavaliação sistemática dos perfis e diminuição do número de 
profissionais com acesso ao universo elevado de perfis;
Redefinir e monitorizar o circuito de cedência de informação 
necessária ao exterior.

5. Divulgação e exposição de informação clínica e/ou 
reservada dos doentes/utentes a entidades externas ao SNS 
e, interna que sejam alheias a esse circuito de informação.

Médio Alto Alto

Atribuição de perfis de utilização e responsabilização dos 
colaboradores com acesso a informação clínica;
Elaboração de procedimentos com funções e responsabilidades 
dos profissionais do HDFF;
Monitorizar o cumprimento dos princípios e normas éticas 
inerentes às funções.

6. Falhas na faturação e nos outros circuitos administrativos, 
resultantes de falta de equivalência na codificação entre as  
aplicações informáticas.

Baixa Médio Baixo

Revisão anual da máscara de códigos entre aplicações.
Diligenciar um circuito de comunicação sistemática ao GGSI, de 
não conformidades no registo de procedimentos, quer ao nível 
de gestão da produção quer da faturação de procedimentos, para 
este gabinete proceder em conformidade com a maior brevidade 
possível.

7. As aplicações existentes são morosas. Médio Médio Médio
Monitorização semestral das aplicações informáticas existentes 
na entidade hospitalar, quer nos serviços de produção quer nos 
serviços administrativos.

8. Desconhecimento legal e falta de sensibilidade dos 
profissionais do HDFF, EPE, para a postura e tratamento de 
informação reservada.

Médio Alto Alto Formação sistemática sobre o Código deontológico e ético.

Eng. Francisco Leitão - Responsável  
 

Ilustração 10 - Matriz de riscos do Gabinete de Gestão de Sistemas de Informação (adaptação efetuada pelo 
SAI) 
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H. Gabinete de formação contínua e biblioteca (GFCB) 
 
O Gabinete de formação contínua e biblioteca, de acordo com o artigo 26.º do Regulamento interno 
“é constituído por um máximo de três elementos nomeados pelo conselho de administração, um dos 
quais coordenador.” 
 Compete a este gabinete: 
 

a) Proceder, anualmente, ao levantamento das necessidades de formação inicial e contínua di 
HDFF, EPE; 

b) Elaborar e divulgar os planos de actividades e submete-los a aprovação superior; 
c) Coordenar e orientar as ações necessárias à execução dos planos e programas aprovados; 
d) Organizar e supervisionar as ações programadas; 
e) Avaliar os resultados das ações realizadas; 
f) Elaborar o relatório anual de actividades. 

 
 

Riscos identificados no Serviço
Probabilidade 
de Ocorrência

Impacto no 
Serviço e/ou 

HDFF

Avaliação do 
Risco

Medidas preventivas a adotar para cada risco identificado

1. Processo de gestão da formação. Baixa Baixo Muito baixo

Promoção de atividades de formação, no âmbito das necessidades, 
que reduzam possíveis assimetrias (sistema de controlo interno - 
análise/verificação anual dos indicadores de formação (Nº de 
formandos/grupo profissional; taxa de participação)

2. Ausência de equidade dos profissionais nas 
iniciativas de formação interna.

Baixa Baixo Muito baixo
Informação semestral aos serviços (sistema de controlo interno - 
rotatividade de formandos e formadores respeitando objetivos e 
público-alvo).

Dr.ª Ana Rita Pereira - Responsável  
 
 
Ilustração 11 - Matriz de riscos do Gabinete de Formação Contínua e Biblioteca (adaptação efetuada pelo SAI) 
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I. Gabinete de planeamento e controlo de gestão (GPCG) 
 
De acordo com o artigo 58.º do Regulamento Interno, o Gabinete de Planeamento e Controlo de 
Gestão “é coordenado por um profissional com perfil e competências adequadas”, “é uma estrutura 
de apoio técnico ao conselho de administração”. Ao gabinete compete: 
 

a) Disponibilizar de forma permanente a atual os dados inerentes à gestão; 
b) Centralizar e difundir a informação necessária aos diferentes níveis de gestão; 
c) Construir um sistema de controlo de gestão; 
d) Proceder à elaboração de estudos, no âmbito da sua atividade; 
e) Propor a criação de centro de custo ou de resultados, definir os métodos mais adequados e 

proceder à gestão da estrutura dos centros de custo ou de resultados; 
f) Elaborar o relatório de gestão anual. 

 
Acrescentar, o gabinete elabora a mantém atualizada a contabilidade analítica, bem como a 
informação económico-financeira para os fins internos e externos, para cumprimento dos deveres de 
informação periódica nos termos da lei. Contudo, também prepara todos os instrumentos de gestão 
previsional do HDFF, EPE, de acordo com as opções estratégicas definidas pelo conselho de 
administração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustração 12 - Matriz de riscos do Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão (adaptação efetuada pelo 
SAI) 

Riscos identificados no Serviço
Probabilidade 
de Ocorrência

Impacto no 
Serviço e/ou 

HDFF

Avaliação do 
Risco

Medidas preventivas a adotar para cada risco identificado

1. Incumprimento dos prazos para envio do reporte 
mensal SICA

Baixa Alto Médio

 Após o terminus do mês, solicitar de imediato ao Serviço de Gestão de 
Doentes que procedam aos registos em falta ou às correções necessárias.
 Após o terminus do periodo, solicitar aos respetivos serviços a informação 
necessária para o preenchimento dos quadros disponibilizados com 
periodicidade trimestral ou semestral.
 Em caso de inoperacionalidade ou incapacidade de resposta do SICA, dar 
conhecimento atempado através de email à ARS-Centro.

2. Reporte mensal SICA com dados incoerentes Média Alto Alto

Validar os registos efetuados no sistema de informação e identificar 
possíveis incoerências ou ausências de registos.
 Confirmar junto do Serviço de Gestão de Doentes se estão efetuados todos 
os registos.
 Proceder à análise do mapa de erros disponibilizado pelo SICA após 
carregamento da informação e antes da sua submissão.

3. Incumprimento dos prazos para submissão no 
SIEF do Relatório Analitico do Desempenho 
Económico e Financeiro (RADEF)

Baixa Alto Médio

 Assegurar que atempadamente o Serviço de Gestão Financeira procede ao 
encerramento mensal das contas.
 Colaborar com o Serviço de Gestão Financeira na realização das tarefas de 
encerramento mensal das contas, designadamente na especialização de 
custos e proveitos e no processo de conferência.

4. Incumprimento dos deveres de informação a 
prestar à DGTF e à DGO

Baixa Alto Médio

 Responsabilizar um colaborador pela execução das tarefas, dando-lhe 
conhecimento prévio das funções atribuídas e dos prazos a cumprir.
 O responsável do serviço deve-se assegurar do cumprimento da prestação 
da informação.
 Após a receção de email por incumprimento dos prazos, o responsável do 
serviço assegura que a informação é reportada.

5. Não proceder atempadamente à elaboração dos 
documentos de prestação de contas

Média Alto Alto

 Deverá ser promovida uma reunião envolvendo todos os serviços com 
responsabilidades no processo de encerramento de contas, onde deverão 
ser estipulados prazos para a conclusão das tarefas necessárias par o fecho 
de contas do HDFF.
 Deverão ser identificados os serviços/colaboradores responsáveis pela 
elaboração dos documentos ou parte dos documentos de prestação de 
contas exigidos por lei, estando o GPCG responsável pelo envio ao Conselho 
de Administração para aprovação.

6. Não proceder à elaboração dos instrumentos 
previsionais de gestão e dentro dos prazos 
estabelecidos

Média Alto Alto

 Solicitar antecipadamente ou logo após a receção das orientações da 
Tutela, a informação necessária para a elaboração dos instrumentos 
previsionais de gestão.
 Responsabilizar os serviços intervenientes pela execução atempada das 
tarefas que lhe estão atribuídas, enviando lembretes via email para reforçar 
o pedido.

Dr.ª Marta Trindade - Responsável
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J. Serviço de instalações e equipamentos (SIE) 
 
De acordo com o artigo 55.º do Regulamento interno compete ao Serviço de instalações e 
equipamentos, nomeadamente: 

a) Elaborar, executar e controlar os planos de manutenção aprovados; 
b) Assegurar a manutenção e fiscalização de todas as instalações, do equipamento médico, 
hoteleiro e administrativo e proceder à avaliação e garantia da sua segurança e 
funcionalidade; 
c) Assegurar a gestão da eletricidade, da água, dos fluídos e dos gases medicinais; 
d) Proceder ao planeamento, coordenação e acompanhamento das intervenções nos edifícios 
do HDFF, EPE; 
e) Proceder à elaboração dos cadernos de encargos e à emissão de pareceres de escolha de 
equipamentos e de empreitadas de obras; 
f) Ter disponível e atualizado o cadastro das instalações e equipamentos; 
g) Acompanhar a execução dos contratos de assistência e manutenção celebrados com 
entidades externas; 
h) Gerir a utilização dos veículos do HDFF, EPE. 

 

Riscos identificados no Serviço
Probabilidade 
de Ocorrência

Impacto no 
Serviço e/ou 

HDFF

Avaliação do 
Risco

Medidas preventivas a adotar para cada risco identificado

1. Avaliação de projetos técnicos elaborados 
por especialistas externos.

Médio Alto Alto

Assegurar que os concorrentes não tenham qualquer tipo de envolvimento, 
direto ou indireto, na elaboração das peças de um procedimento de uma 
empreitada de obra pública;
Assegurar a transparência das cláusulas técnicas do caderno de encargos de 
uma empreitada de obra pública; (SCI - 1º Verificação se os concorrentes a 
um determinado projeto, não têm, ou tiveram, qualquer ligação direta ou 
indireta ao HDFF, EPE; 2º Verificação de que as cláusulas técnicas definidas 
no caderno de encargos não reportam a qualquer marca ou denominação 
comercial.)

2. Dificuldades no acompanhamento dos prazos 
de garantias das empreitadas e equipamentos, 
assim como na execução de penalidades nos 
contratos de prestação de serviços e 
empreitadas.

Alta Baixa Médio

Definição de funções específicas em termos de acompanhamento e avaliação 
de equipamento;
Validação pelos Serviços Jurídicos da adequação de uma minuta pré-definida 
ao procedimento em questão;
Assegurar a correta fundamentação de trabalhos de natureza imprevista, 
"trabalhos a mais", caso existam, justificando que estes não podem ser 
tecnicamente separáveis do objeto do contrato sem incovenientes graves 
para o dono de obra, ou embora separáveis, sejam estritamente necessários 
à conclusão da obra;
Realizar vistoria para efeitos de receção provisória e definitiva em 
consonãncia com os pressupostos definidos na legislação atual e em vigor.

3. Acompanhamento e monitorização de 
prestação de serviços.

Média Médio Médio
Assegurar a qualidade e quantidade dos serviços prestados. (SCI - Verificação 
e avaliação mensal das diversas prestações de serviços.)

4. Adequação dos materiais e equipamentos a 
adquirir.

Média Médio Médio
Rubrica do coordenador em todos os pedidos do SIE;
Na escolha dos equipamentos estará sempre envolvido os SIE. 
(SCI - Pedidos verificados pela chefia)

5. Contribuir para que o equipamento existente 
coincida com o equipamento registado no 
Imobilizado (Ativos fixos).

Baixo Baixo Muito baixo

Verificação se na aplicação informática (GHAF), o equipamento existente no 
HDFF tem nº de imobilizado;
Sempre que um equipamento vai para reparar, verificar o nº de imobilizado;
Verificar se o serviço que solicita uma reparação é o detentor do 
equipamento;
Avisar o património de todas as dsicrepâncias encontradas para 
regularização.
(SCI - Potencializar a aplicação existente)

7. Não atualização dos cadastros dos 
equipamentos

Alta Baixo Médio Continuamente analisar e atualizar o cadastro dos equipamentos.

8. Não registar os quilómetros, as 
manutenções, o combustível consumido dos 
veículos afetos ao HDFF, EPE.

Alta Baixo Médio
Registar de quanto em quantos quilómetros se abastesse de combustível, 
quem conduz os veículos do HDFF, EPE e quantos quilómetros são 
percorridos, por fim as datas das manutenções e seus gastos.

Eng. Vítor Ribeiro - Responsável  
Ilustração 13 - Matriz de riscos do Serviço de Instalações e Equipamentos (adaptação efetuada pelo SAI) 
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K. Serviços gerais (SG) 
 
Os Serviços gerais, de acordo com o artigo 54.º do Regulamento Interno é dirigido por um 
profissional com perfil e competências adequadas. Os serviços gerais têm por função garantir o apoio 
no tratamento e distribuição de roupa hospitalar, na limpeza e desinfeção das instalações do HDFF, 
EPE de acordo com as regras e procedimentos definidos em estreita colaboração com a comissão de 
controlo de infecção hospitalar e do serviço de higiene, segurança e saúde no trabalho. 
 

Riscos identificados no Serviço
Probabilidade 
de Ocorrência

Impacto no 
Serviço e/ou 

HDFF

Avaliação do 
Risco

Medidas preventivas a adotar para cada risco identificado

1. Incumprimento dos horários de entrega da roupa limpa. Alta Alto Muito alto

2. Incumprimento dos horarios de recolha da roupa suja. Média Alto Alto

3. Deficiente tratamento da roupa hospitalar. Média Alto Alto

4. Erros nas pesagens da roupa suja. Média Médio Médio
5. Diminuição do tempo de vida útil da roupa hospitalar 
por inutilização precoce.

Média Médio Médio

6. Furtos/desaparecimento de roupa. Alta Alto Muito alto

7. Incumprimento dos horários previstos. Média Alto Alto
8. Incumprimento do quadro de pessoal previsto em 
Caderno de Encargos.

Média Alto Alto

9. Não fornecimento dos consumíveis em quantidade e 
qualidade.

Alta Alto Muito alto

10. Metodologias de limpeza previstas em Caderno de 
Encargos.

Média Médio Médio

11. Obrigatoriedade de uso de sinalética, de alerta de 
perigo - piso molhado, nas áreas em processo de 
higienização.

Média Alto Alto

12. Incumprimento da periodicidade de recolha de 
resíduos prevista no Caderno de Encargos.

Alta Alto Muito alto

13. Não fornecimento dos recipientes de recolha e 
transporte em quantidade e condiçoes de higiene.

Alta Alto Muito alto

14. Erros nas pesagens dos resíduos, por grupo. Média Médio Médio

15. Incumprimento do plano de intervenções preventivas 
de desinfestação, de acordo com o definido no Caderno 
de Encargos.

Baixo Alto Médio

16. Uso de produtos quimicos não sujeitos à autorização 
por entidade competente (Direção Geral de Saúde - DGS, 
European Chemicals Agency  - ECHA).

Baixo Alto Médio

17. Incumprimento do tempo de resposta às intervenções 
curativas de desinfestação (período até 12h).

Baixo Alto Médio

18. Incumprimento do envio diário de relatórios 
decorrentes da atividade de vigilência e segurança 
humana.

Baixo Alto Médio

19. Incumprimento do número de rondas efetuadas no 
HDFF, de acordo com o estipulado no caderno de 
encargos.

Baixo Alto Médio

20. Incumprimento do quadro de pessoal previsto em 
Caderno de Encargos, no âmbito da vigilância e segurança 
humana.

Baixo Alto Médio

21. Incumprimento das manutenções ao sistema 
automático de deteção de incêndio existente no HDFF, 
de acordo com o definido no caderno de encargos.

Média Alto Alto

Dr.ª Joana Santos - Responsável

Realização de inquéritos de satisfação.
Realização de vistorias/visitas à lavandaria de forma aleatória.
Sensibilização para o uso sustentado da roupa hospitalar pelos serviços 
(comunicações internas aos serviços).
Elaborar lista de entidades recetoras de doentes transferidos em 
articulação com o Serviço Social, contactá-las trimestralmente para 
recuperação de roupa do HDFF que indevidamente aí tenha ficado 
retida.

Realização de auditorias internas.
Facultar a cada serviço a parte do Caderno de Encargos que lhe diz 
respeito.
Análise dos resultados do inquérito de satisfação dos Serviços Gerais 
relacionados com a Higiene e Limpeza.

Realização de auditorias internas.
Formação aos colaboradores do HDFF sobre gestão de resíduos 
hospitalares.
Registo de incidentes (por más práticas, contentores mal higienizados e 
mal fechados) e respetiva resolução.

Realização de auditorias internas.
Controlo do tempo de resposta da empresa prestadora de serviços face 
uma ocorrência imprevista.
Controlo periódico das autorizações de venda dos produtos quimícos, 
no âmbito da prestação de serviços.

Realização de auditorias internas.
Verificação dos registos de rondas realizadas sempre que se justifique.
Análise dos relatórios diários.
Controlo do pessoal afeto à prestação de serviços.
Controlo do cumprimento das manutenção ao SADI, e  dos respetivos 
relatórios.

 
 

Ilustração 14 - Matriz de riscos dos Serviços Gerais (adaptação efetuada pelo SAI) 
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PARTE III – Monitorização do Plano de Gestão de Riscos de 
Corrupção e Infrações Conexas  
 
A monitorização do “Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas” fará parte do 
Plano anual de auditoria interna elaborado pelo SAI do HDFF, EPE, de acordo com a alínea e), nº2 do 
artigo 19.º do Decreto – Lei nº 18/2017, de 10 de fevereiro. O Serviço de Auditoria Interna deverá 
dar o apoio necessário na conceção de medidas que mitiguem os riscos de corrupção. 
 
Assim, o processo de elaboração e de monitorização desenvolver-se-á nas seguintes fases: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustração 15 - Fonte: Serviço de Auditoria Interna (2017) 
 
 
A revisão e atualização do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas será 
elaborada de dois em dois anos, sendo da responsabilidade dos vários serviços do HDFF, EPE a 
identificação dos vários riscos, do grau de probabilidade de ocorrência, do grau de impacto e as 
medidas de prevenção a adotar por cada um dos riscos identificados nos serviços. Para além do 
processo referido, os responsáveis dos serviços devem informar o Conselho de Administração 
sempre que identifiquem os riscos de corrupção e infrações conexas. 
 
 
 
 
 
 
 

Serviço de Auditoria 
Interna

Serviços do HDFF, EPE Serviço de Auditoria 
Interna

Conselho de 
Administração

- Até 31 de outubro é 
enviadapor email aos 
Serviços que estão 
contemplados no Plano de 
Gestão de Riscos de 
Corrupção e Infrações 
Conexas, uma grelha em 
excel, para identificarem os 
possíveis riscos existentes, 
quais os graus de 
probabilidade  de ocorrência 
e de impacto verificados nos 
próprios Serviços ou no 
HDFF, bem como as medidas 
preventivas a adotar para 
cada risco identificado;

- Até 15 de janeiro é 
solicitado aos Serviços, os 
resultados do ano 
relativamente às medidas 
preventivas adotadas para 
cada risco identificado 
anteriormente.

- Opreenchimento da grelha 
em excel com a identifição 
dos possíveis riscos 
existentes, dos graus de 
probabilidade  de ocorrência 
e de impacto nos próprios 
Serviços ou HDFF, bem como 
as medidas preventivas a 
adotar para cada risco 
identificado;

- Até 30 de novembro é 
enviada a grelha para o 
Serviço de Auditoria Interna;

- Até 28 de fevereiro, os 
Serviços enviam os seus 
resultados do ano, 
relativamente às medidas 
preventivas que adotaram 
para cada risco identificado.

- Compilação dos riscos 
identificados por cada 
Serviço;

- Avaliação do risco inerente, 
tendo em consideração o 
grau de probabilidade de 
ocorrência e de impacto 
definido por cada Serviço;

- Até 15 de dezembro é 
elaborado o Plano de Gestão 
de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas ;

- Apresentação ao CA para 
aprovação;

- Até 15 março é elaborado 
o Relatório Anual de 
Execução do Plano de 
Gestão de Riscos de 
Corrupção e Infrações 
Conexas  e enviado ao CA  
para aprovação.

- Até 31 de dezembro ,o 
Plano de Gestão de Riscos de 
Corrupção e Infrações 
Conexas é enviado ao 
Conselho de Prevenção da 
Corrupção e aos Ministérios 
das Finanças e da Saúde;

- Até 31 de março, o 
Relatório Anual de Execução 
do Plano de Gestão de 
Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas  é enviado 
ao Conselho de Prevenção 
da Corrupção e aos 
Ministérios das Finanças e 
da Saúde .
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PARTE IV – Glossário  
 
Abuso de poder – entende-se pelo comportamento do funcionário que abuse de poderes ou viole 
deveres inerentes às suas funções, com intenção de obter, para si ou para terceiro, benefício 
ilegítimo ou causar prejuízo a outra pessoa. 

Concussão - a conduta do funcionário que, no exercício das suas funções ou de poderes de facto 
delas decorrentes, por si ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação, receber, 
para si, para o Estado ou para terceiro, mediante indução em erro ou aproveitamento de erro da 
vítima, vantagem patrimonial que lhe não seja devida, ou seja superior à devida, nomeadamente 
contribuição, taxa, emolumento, multa ou coima. 

Corrupção - a vantagem indevida, ou mesmo a mera promessa desta, para a assunção de 
determinado comportamento, lícito ou ilícito, pela ação ou omissão de determinada prática, a qual é 
realizada com uma compensação, ou a promessa de uma qualquer compensação para o próprio ou 
para terceiro. 

Infrações conexas - entendem-se outros crimes lesivos do bom funcionamento da Instituição, cuja 
finalidade comum será a obtenção de uma vantagem indevida, quer para si ou para terceiro, 
podendo configurar nomeadamente as figuras do abuso de poder, concussão, participação 
económica em negócio, o suborno, o tráfico de influências e o peculato. A configuração destes 
crimes e a sua tipificação encontram-se descritos na lei penal em vigor em Portugal. 

Participação económica em negócio - pode ser definido como o comportamento do funcionário que, 
com intenção de obter, para si ou para terceiro, participação económica ilícita, lesar em negócio 
jurídico os interesses patrimoniais que, no todo ou em parte, lhe cumpre, em razão da sua função, 
administrar, fiscalizar, defender ou realizar. 

Peculato - é a conduta do funcionário que ilegitimamente se apropriar, em proveito próprio ou de 
outra pessoa, de dinheiro ou qualquer coisa móvel, pública ou particular, que lhe tenha sido 
entregue, esteja na sua posse ou lhe seja acessível em razão das suas funções. 

Suborno - O ato é praticado por quem convencer ou tentar convencer outra pessoa, através de 
dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial, a prestar falso depoimento ou 
declaração em processo judicial, ou a prestar falso testemunho, perícia, interpretação ou tradução, 
sem que estes venham a ser cometidos. 

Tráfico de influência - o comportamento de quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu 
consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou 
não patrimonial, ou a sua promessa, para abusar da sua influência, real ou suposta, junto de 
qualquer entidade pública. 
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PARTE IV – Dez princípios éticos da administração pública 
 

a. Princípio 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. 
 

b. Princípio da Integridade 
Os funcionários regem-se segundo critérios de honestidade pessoal e de integridade de caráter. 
 
c. Princípio 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. 
 
d. Princípio 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. 
 
e. Princípio da Proporcionalidade 
Os funcionários, no exercício da sua atividade, só podem exigir aos cidadãos o indispensável à 
realização da atividade administrativa. 
 
f. Princípio da Colaboração e da Boa-fé 
Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem colaborar com os cidadãos, segundo o 
princípio da Boa-fé, tendo em vista a realização do interesse da comunidade e fomentar a sua 
participação na realização da atividade administrativa. 
 
g. Princípio da Informação e da Qualidade 
Os funcionários devem prestar informações e/ou esclarecimentos de forma clara, simples, cortês 
e rápida. 
 
h. Princípio da Lealdade 
Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem agir de forma leal, solidária e cooperante. 
 
i. Princípio da Integridade 
Os funcionários regem-se segundo critérios de honestidade pessoal e de integridade de caráter. 
 
j. Princípio da Competência e Responsabilidade 
Os funcionários agem de forma responsável e competente, dedicada e crítica, empenhando-se na 
valorização profissional. 

 
 


