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1. ENQUADRAMENTO 

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, (PGRCIC), encontra-se aprovado 

pelo órgão máximo do Hospital Dr. Francisco Zagalo – Ovar (HFZ-Ovar) desde 24 de maio de 

2011, em cumprimento de obrigação legal e na sequência da Lei nº 54/2008, de 4 de setembro, 

que criou o Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC). Decorrente das recomendações 

entretanto emanadas pelo CPC, o Plano foi reformulado em 2016, de modo a ir de encontro à 

necessidade de inclusão de novos aspetos e adaptação à realidade de então. 

O PGRCIC é um instrumento que deve ser reavaliado periodicamente, dado que as organizações 

são dinâmicas. Essa reavaliação deve ter em conta as alterações que possam ter ocorrido na 

organização e/ou no meio em que está inserida e que provoquem novos eventos e/ou revisão 

dos eventos cujo risco não está devidamente avaliado, aferir se os controlos implementados são 

eficazes e identificar oportunidades de melhoria. Cumpre, assim, atualizar o mesmo, à luz dos 

diversos desenvolvimentos que ocorreram nos últimos anos. 

De acordo com as recomendações emanadas pelo CPC, o presente documento pretende 

identificar de modo exaustivo os riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas. 

De forma a ir de encontro a uma formulação mais ampla, entende-se também ser necessário a 

alteração da sua designação, passando a referir-se: Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, 

incluindo os de corrupção (PPRGIC).  

O PPRGIC contempla, nomeadamente, os seguintes elementos: 

a. Identificação, relativamente a cada Serviço, dos riscos de gestão, incluindo os de corrução 

e de infrações conexas; 

b. Indicação das Medidas adotadas, com base na referida identificação de riscos, que previnam 

a sua ocorrência; 

c. Definição e identificação dos vários responsáveis envolvidos na Gestão do plano, sob a 

direção do órgão dirigente máximo; 

d. Elaboração anual do Relatório sobre a execução do plano.  

De referir, que este Plano não irá abordar o Risco Clínico e o Risco Geral: o Risco Clínico – 

envolve toda a área de prestação de cuidados de saúde aos utentes; o Risco Geral – envolve o 

risco de trabalhadores e utentes no decurso das suas interações com a Instituição, numa 

vertente de Segurança e Saúde no Trabalho. Noutro âmbito encontram-se os Riscos de Gestão, 

transversais a toda a organização, focados nas áreas económico-financeiras e técnico-

operacionais, abordados no presente documento.   

2. COMPROMISSO ÉTICO 

O HFZ-Ovar prossegue o interesse público inerente à proteção da saúde individual e coletiva, 

devendo fazê-lo para poder obter uma elevada proteção da saúde humana e por isso através da 

adotação de políticas e ações qualitativas que contribuam para tanto, pelo que os princípios 

estruturais e duradouros que guiam o comportamento e a atuação dos seus dirigentes, 

trabalhadores e demais colaboradores, são:  

a. Atitude centrada no doente e na promoção da saúde na comunidade;  

b. Cultura de excelência técnica e do cuidar;  

c. Cultura interna de multidisciplinaridade e trabalho em equipa;  

d. Cultura de qualidade e de melhoria continua;  

e. Cultura de eficiência e de crescimento sustentável. 
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3. CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE 

O HFZ-Ovar é um instituto público de regime especial, integrado na administração indireta do 

Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio.  

Tem como principal fim a prestação de cuidados de saúde à população do concelho de Ovar e 

áreas limítrofes das localidades vizinhas em particular, bem como a todos os cidadãos em geral, 

nomeadamente aos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), às entidades externas que com 

ele contratualizem a prestação de cuidados de saúde e aos cidadãos estrangeiros não residentes 

no âmbito da legislação nacional e internacional em vigor. Deste modo, as atribuições do HFZ-

Ovar têm como eixo central a prestação de cuidados de saúde, de acordo com a política de 

saúde a nível nacional e regional e com os planos estratégicos superiormente aprovados. 

Intervém de acordo com as áreas de influência e desenvolve a sua atividade através de 

contratos-programa, em articulação com as atribuições das demais instituições do sistema de 

saúde. 

3.1. Missão, Visão e Valores 

MISSÃO: O HFZ-Ovar tem como missão prestar bons cuidados de saúde à população, com 

qualidade, segurança eficiência e humanidade, segundo a lógica de universalidade, acesso e 

equidade, em interface com os diversos atores sociais e em articulação com a rede de hospitais 

que integram o SNS, com a rede de cuidados de saúde primários e com a rede nacional de 

cuidados continuados integrados. Isto sem perder a noção de sustentabilidade e assumindo 

sempre que a atividade do Hospital é desenvolvida no estrito cumprimento das orientações 

definidas pelo Ministério da Saúde, no âmbito do SNS e das respostas possíveis para este Hospital 

em concreto. 

VISÃO: O HFZ-Ovar pretende ser reconhecido, na comunidade que serve, pela superioridade 

clínica no âmbito das suas competências, eficácia e eficiência, assumindo-se com uma unidade 

hospitalar de referência na oferta de cuidados de proximidade e de interface institucional. 

Alveja um elevado grau de satisfação dos utentes e dos colaboradores, ao mesmo tempo que 

persegue uma aplicação eficiente dos recursos financeiros que lhe são confiados no âmbito do 

SNS. 

Na implementação da visão estratégica, o HFZ-Ovar pauta a sua atuação pela prossecução dos 

seguintes objetivos: 

a. Prestação de cuidados de saúde diferenciados, em tempo clinicamente adequado, com 

elevados critérios de qualidade e humanidade; 

b. Intervenção e participação na prevenção da doença; 

c. Otimização dos recursos disponíveis e redução de redundâncias; 

d. Aposta na inovação e modernização, que passe pela reengenharia de processos, casando 

duas vontades ambicionadas pela tutela: SNS sem papel (desmaterialização e 

transformação digital) e foco no utente e na melhoria da sua experiência junto do SNS; 

e. Promoção do recurso as Normas de Orientação Clínicas (NOC) como instrumento de 

melhoria da eficiência na prática clínica; 

f. Promoção da formação profissional (particularmente nas áreas clínicas e de apoio 

clínico) como condição para uma prática de excelência; 

g. Prossecução da melhoria contínua da qualidade no âmbito do modelo de governação 

clínica; 
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h. Apoio e incentivo do desenvolvimento de programas de 

melhoria da eficiência operacional, bem como da gestão clínica, num quadro de 

desenvolvimento económico-financeiro equilibrado e sustentável; 

i. Desenvolvimento de áreas de diferenciação e de referência na prestação de cuidados de 

saúde; 

j. Promoção, no âmbito da prestação de cuidados, da atuação integrada do HFZ-Ovar com 

outras unidades de saúde, de modo a que o cidadão seja assistido e/ou acompanhado 

em estabelecimento mais apropriado, de forma integrada e contínua; 

k. Incentivo do desenvolvimento de projetos de prestação de cuidados de saúde em 

ambulatório e/ou apoio ao domicílio, de modo a minimizar o impacto da hospitalização 

e a preservação das redes de apoio sociofamiliar instituídas. 

VALORES: No desenvolvimento da sua atividade, o HFZ-Ovar, os seus profissionais e 

colaboradores regem-se pelos seguintes valores: 

a. Responsabilidade e transparência, as quais sustentam um comportamento coerente e 

socialmente responsável perante a comunidade e demais agentes da envolvente interna 

e externa; 

b. Ética profissional, a qual sustenta a confiança interna recíproca e a responsabilidade 

institucional; 

c. Respeito pela dignidade humana, pela diversidade cultural e pelos direitos dos cidadãos; 

d. Cultura do conhecimento, da inovação e da excelência técnico-profissional; 

e. Rigor e eficiência na gestão dos recursos; 

f. Foco no cidadão que é colocado no centro de todos os processos e decisões; 

g. Melhoria contínua da qualidade num ambiente seguro e amigável; 

h. Promoção do mérito, do rigor e da avaliação sistemática; 

i. Atividade orientada para resultados; 

j. Cultura interna de multidisciplinariedade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade; 

k. Satisfação e confiança de todos os seus utilizadores – cidadãos, facilitando a sua 

participação no processo de tomada de decisão; 

l. Satisfação dos profissionais e colaboradores; 

m. Respeito pelo ambiente. 

O HFZ-Ovar tem, igualmente, em consideração os oito valores fundamentais a prosseguir por 

qualquer Serviço Público e que são, simultaneamente, os mais frequentemente proclamados nos 

países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). São eles a: 

1. Imparcialidade; 

2. Legalidade; 

3. Integridade; 

4. Eficiência; 

5. Transparência; 

6. Responsabilidade; 

7. Igualdade; 

8. Justiça. 
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3.2. Organização e Funcionamento  

A estrutura organizacional do HFZ-Ovar é constituída pelos Órgãos Sociais, Comissões, Serviços 

e Unidades funcionais e Serviço de Auditoria Interna, cuja composição e competências estão 

definidas no Regulamento Interno. 

Os órgãos do HFZ-Ovar, de acordo com os estatutos dos Hospitais do Setor Público 

Administrativo, constantes do Anexo IV do Decreto-lei n.º 18/2017 de 10 de fevereiro são: 

 Conselho Diretivo, com início de mandato em 1 de setembro de 2017, sendo constituído 

pelos seguintes elementos: 

Presidente: Luís Miguel dos Santos Ferreira 

Vogal executivo com funções de Diretor Clinico: Rui Lopes Dias 

Vogal executiva com funções de Enfermeira Diretora: Mariana Pinto Fragateiro 

 

 Fiscal Único: 

G.Castro, R.Silva, A.Dias & F.Amorim, SROC, Lda, representada por Fátima Cristina dos 

Santos Amorim Barroso Gonçalves 

(Despacho conjunto do Ministério das Finanças e do Ministério da Saúde de 12 de junho 

de 2019) 

 

 Conselho Consultivo: a aguardar designação 
 

O HFZ-Ovar encontra-se estruturado em três grandes áreas, onde se inserem os Serviços de Ação 

Médica, os Serviços Complementares de Diagnóstico e Terapêutica e os Serviços de Apoio ao 

Conselho Diretivo e Serviços transversais à prestação:  

 

 

CONSELHO DIRETIVO

Presidente
Diretor Clínico Enfermeira Diretora

FISCAL

ÚNICO

CONSELHO 

CONSULTIVO

Serviço de 

Auditoria Interna

SERVIÇOS DE AÇÃO MÉDICA

• Internamento

• Medicina Interna

• Serviços cirúrgicos

• Bloco Operatório

• Cirurgia de Ambulatório

• Consulta Externa

• Especialidades cirúrgicas

• Cirurgia geral

• Oftalmologia

• Ortopedia

• Otorrinolaringologia

• Urologia

• Especialidades médicas

• Anestesiologia

• Cardiologia

• Diabetologia

• Fisiatria

• Medicina Interna

• Pediatria

• Especialidades não médicas

• Podologia

• Enfermagem

• Nutrição e Dietética

• Psicologia

• Hospital de Dia Polivalente

• Unidade de Convalescença

• Unidade de Hospitalização Domiciliária

SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO E

TERAPÊUTICA

• Serviço de Imagiologia

• Serviço de Medicina Física e Reabilitação

• Unidade de Cardiologia

• Laboratório de Análises Clínicas

ÓRGÃOS DE APOIO TÉCNICO

• Direção de Enfermagem

• Direção Médica

• Comissão de Ética

• Comissão de Farmácia e Terapêutica

• Comissão de Qualidade e Segurança do Doente

• Comissão Local de Informatização Clínica

• Comissão de Cessação Tabágica

• Grupo Coordenador Local de Prevenção e 

Controlo de Infeção e da Resistência aos 

Antimicrobianos (PP-CIRA)

• Equipa para a Prevenção da Violência em 

Adultos (EPVA)

• Unidade Local de Gestão do Acesso (ULGA)

EQUIPAS E GRUPOS DE APOIO TÉCNICO

SERVIÇOS E UNIDADES DE APOIO

• Serviço de Gestão de Recursos Humanos:

• Unidade de Recursos Humanos e Vencimentos

• Unidade para a Proteção de Dados Pessoais

• Serviços Financeiros e de Aprovisionamento:

• Unidade de Gestão Financeira

• Unidade de Aprovisionamento e Património

• Serviço de Admissão e Gestão de Doentes

• Serviço de Informática

• Serviços de Instalações e Equipamentos

• Secretariado

• Gabinete de Estatística e Prospetiva

• Gabinete de Formação

• Gabinete de Qualidade, Comunicação e Imagem

SERVIÇOS TRANSVERSAIS À PRESTAÇÃO

• Equipa de Gestão de Altas

• Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados

Paliativos

• Serviço de Esterilização

• Serviços Farmacêuticos

• Serviço de Nutrição e Dietética

• Serviço de Psicologia

• Serviço de Saúde Ocupacional

• Serviço Social

• Gabinete do Cidadão

Gabinete Jurídico 

e Contencioso
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4. CONCEITOS 

Por relevantes, entende-se ser de clarificar os seguintes conceitos no âmbito do PPRGIC: 
 
Risco é o evento futuro com probabilidade de ocorrência e potencial consequência positiva ou 
negativa na prossecução dos objetivos da organização. 
 
Corrupção é a prática de um qualquer ato ou omissão, seja lícito ou ilícito, contra o 

recebimento ou a promessa de uma qualquer compensação que não seja devida, para o próprio 

ou para terceiro.  

Infrações conexas são o suborno, o peculato, o abuso de poder, a extorsão, o tráfico de 

influências e a participação económica em negócio, com a finalidade de obtenção de vantagem 

ou compensação não devida.  

Conflitos de interesses são qualquer situação em que um agente público, por força do exercício 

das suas funções ou por causa delas tenha de tomar decisões ou tenha contacto com 

procedimentos administrativos de qualquer natureza, que possam afetar, ou em que possam 

estar em causa, interesses particulares seus ou de terceiros e que por essa via prejudiquem ou 

possam prejudicar a isenção e o rigor das decisões administrativas que tenham de ser tomadas, 

ou que possam suscitar a mera dúvida sobre a isenção e o rigor que são devidos ao exercício de 

funções públicas, incluindo o período subsequente. 

5. AVALIAÇÃO DO RISCO 

O processo de identificação, descrição, estimativa e tratamento do risco de gestão incorpora as 

recomendações do CPC e tem nomeadamente como referenciais a Metodologia da Gestão de 

Risco da ACSS, a Norma de Gestão de Riscos da Federation of European Risk Management 

Associations (FERMA) e o Enterprise Risk Management – integrated framework do Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 

A avaliação dos riscos permitiu classificar os mesmos de acordo com a sua probabilidade de 

ocorrência e impacto, sendo que a graduação do risco reflete a conjugação das duas variáveis: 

 

 

Grau de Risco 

  Baixo 

  Moderado 

  Elevado 

A Probabilidade de ocorrência representa a possibilidade de um dado evento se verificar. 

O Impacto representa o efeito do evento, o qual deverá ser medido utilizando a mesma unidade 

definida para o objetivo respetivo. 
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6. GESTÃO DO RISCO 

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

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

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

desenhado para identificar eventos potenciais que possam afetar a entidade, e gerir o risco 

dentro da apetência de risco da entidade, para garantir uma segurança razoável na realização 

dos objetivos”. 

Um processo de gestão dos riscos de atividade consistente, aplicado transversalmente na 

organização, permite à gestão abordar os riscos que podem comprometer o cumprimento dos 

seus objetivos, mantendo os controlos adequados para assegurar a eficácia, a eficiência e a 

conformidade das operações, e explorar as novas oportunidades. 

A elaboração de planos de gestão de riscos, a par da existência de manuais de procedimentos, 

das atividades de controlo e da divulgação da informação relevante sobre os vários tipos de risco 

e respetivas medidas de minimização, bem como o acompanhamento da eficácia destas medidas 

constituem alguns dos fatores que fazem diminuir a ocorrência dos riscos em geral e a prática 

de corrupção ou infrações conexas em particular. 

A resposta ao risco é constituída por medidas preventivas que se propõem atuar sobre a origem 

do risco, reduzindo a sua probabilidade de ocorrência e/ou o seu impacto negativo ao mínimo 

aceitável.    

Na definição das medidas preventivas são consideradas as melhores práticas de gestão e de 

controlo interno, as atividades de controlo normalmente adotadas e as disposições legais e 

normativas aplicáveis. 

O HFZ-Ovar possui adicionalmente estruturas, mecanismos e instrumentos que podem 

complementar as medidas específicas de prevenção dos riscos, nomeadamente: 

 Regulamento Interno, que contempla a estrutura, organização e funcionamento do HFZ-

Ovar atualizados; 

 Código de Conduta Ética, que orienta a conduta dos membros da organização; 

 Auditoria Interna1, a quem compete a avaliação dos processos de controlo interno e de 

gestão de riscos, contribuindo para o seu aperfeiçoamento contínuo; 

 Fiscal Único2, responsável pelo controlo da legalidade, da regularidade e da boa gestão 

financeira e patrimonial; 

 Regulamento de Comunicação Interna de Irregularidades, que enquadra o referido 

processo quanto aos meios, organização do registo e encaminhamento; 

 Regulamento de Duração e Organização do Tempo de Trabalho, que estabelece a 

duração e a organização do tempo de trabalho do Hospital.  

 

 

 

                                            
1
A partir abril de 2019 o HFZ-Ovar passou a integrar esta estrutura, que veio reforçar os mecanismos de gestão de 

risco. 
2 Nomeado a 12 de junho de 2019. 
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7. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 

O Conselho Diretivo é o órgão máximo com responsabilidades de gestão de risco, competindo-

lhe assegurar a implementação, acompanhamento e atualização do PPRGIC.   

A responsabilidade operacional do levantamento de riscos, da implementação de sistemas de 

controlo adequados e propostas de melhoria, quer para novos eventos, quer para os eventos já 

identificados cabe a de cada um dos serviços do HFZ-Ovar, que devem analisar e reformular as 

matrizes de gestão de risco.  

A Auditoria Interna apoia os vários serviços na composição de processos de gestão de risco e 

avalia a estrutura de gestão de risco e o respetivo controlo interno.    

 

8. DIVULGAÇÃO E MONITORIZAÇÃO 

De acordo com as Recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), o PPRGIC 

atualizado será divulgado na Intranet e publicado no sítio da internet do HFZ-Ovar. Será 

igualmente remetido à CPC bem como aos órgãos de superintendência, tutela e controlo. 

Anualmente, é elaborado o relatório de execução do PPRGIC, igualmente publicado e enviado 

às entidades referidas no parágrafo anterior. Este relatório inclui uma avaliação à atualidade 

do PPRGIC e a eventual necessidade da sua reformulação. 

 

A monitorização caberá à Auditoria Interna, conforme evidenciado esquematicamente no 

gráfico abaixo: 

 

 

 

 

Serviços:

•Implementação;

•Proposta de alteração;

•Acréscimo de novos 
eventos;

•Reporte anual à 
Auditoria Interna.

Auditoria Interna:

• Recolha de informação e 
evidência de 
implementação de 
medidas junto dos 
serviços responsáveis; 

• Elaboração de Relatório 
Anual.

Conselho Diretivo:

•Aprovação do 
Relatório anual e envio 
ao Conselho de 
Prevenção da 
Corrupção e outros 
órgãos.

Responsabilidade 

Operacional 
Direção estratégica 

e estrutural 
Apoio e Avaliação 
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9. ÁREAS DE RISCO 

Identificaram-se no HFZ-Ovar as áreas que evidenciam maior exposição ao risco de gestão, 

corrupção, infrações conexas e conflitos de interesses: 

 Gestão de utentes 

 Recursos Humanos 

 Compras 

 Inventários 

 Património 

 Contabilidade e Tesouraria 

 Sistemas de Informação 

 

Para estas áreas foi efetuado o levantamento das situações de potenciais riscos, que foram 

classificadas em função da probabilidade de ocorrência e impacto. Foram definidas medidas 

preventivas para sua mitigação, minimizando o impacto que tais eventos possam ter na 

prossecução dos objetivos institucionais. 

10. MATRIZES DE RISCO 

Foram assim construídas as seguintes Matrizes de Gestão do Risco para cada uma das áreas 

identificadas, com o envolvimento dos respetivos responsáveis de serviço: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Página 11 de 21 

Ref.ª 
Doc. 

Serviço Nº. Revisão 

SAI 03 02 

 

 

 

 

Descrição do Risco Probabilidade Impacto Risco Medidas Preventivas Responsável

Inexistência de manuais de procedimentos ou 

regras escritas, aprovadas pela hierarquia 

competente, ou desatualização dos mesmos 

face à realidade

Média Médio Moderado

Reanalisar os manuais de procedimentos existentes e 

criar matriz de evidência de conhecimento de 

procedimentos, instruções de trabalho, perfil de 

funções e identificação das responsabilidades 

inerentes.

SAGD

Sensibilização dos colaboradores para a importância 

da correta e completa identificação dos utentes da 

instituição.

SAGD

Implementar regra no sistema de informação que 

garanta que todos os campos obrigatórios têm que 

ser preenchidos

SAGD

Faturação de episódios que não é 

concretizada;
Baixa Baixo Baixo

Averiguar a implementação de procedimentos de 

obtenção de informação automática que identifique 

os erros limitativos à faturação.

SAGD

Isenção e/ou dispensa indevida ou incorreta de 

taxas moderadoras
Baixa Médio Baixo

Sensibilização dos colaboradores para as regras de 

dispensa/isenção de taxas moderadoras; Garantir o 

cruzamento de informação entre aplicativos, 

nomeadamente RNU e SONHO

SAGD

Favorecimento no acesso dos doentes à 

instituição
Baixa Médio Baixo

Promover Auditorias Clínicas; Sensibilização dos 

colaboradores para a necessidade de cumprimento 

legal e dos procedimentos instituidos em matéria de 

listas de espera.

CD

Abuso de poder no contacto com os utentes Baixa Médio Baixo
Alargar a divulgação do Código de Ética do HFZ. 

Promover formação alargada sobre estas temáticas.
SAGD

Falta de registo de atos médicos. Não 

cumprimento das obrigações profissionais de 

registo de todos os atos realizados no hospital

Baixa Baixo Baixo
 Sensibilização para o cumprimento das regras 

instituídas
SAGD

Garantia de confidencialidade no acesso à 

informação clínica
Média Médio Moderado

Desenvolvimento de formação sobre o regime de 

acesso a dados pessoais; Elaborar procedimento que 

garanta que o acesso a dados pessoais é restrito e 

que há mecanismos capazes de rastrear os acessos.

SAGD

Reforço das medidas de controlo interno; 

Sensibilização dos utentes para que solicitem sempre 

o recibo do pagamento das taxas moderadoras;

SAGD

Justificação de anulação de recibos SAGD

Entrega de valores não coincidentes com o 

somatório dos recibos
Baixa Baixo Baixo

Reforço das medidas de controlo interno, através das 

conferências segregadas.
SAGD

Legenda:

SAGD - Serviço de Admissão e Gestão de Doentes

CD - Conselho Diretivo

Gestão de utentes

Não identificação adequada do utente; Baixa Médio Baixo

Não emissão ou anulação indevida de recibos Baixa Médio Baixo

Risco 

Gestão de utentes
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Descrição do Risco Probabilidade Impacto Risco Medidas Preventivas Responsável

Nomeação de júris diferenciados para concursos;

Formalização de regras de recrutamento e seleção;

Monitorização do cumprimento legal no procedimento de 

contratação;

   Admissões irregulares Baixa Médio Baixo

Monitorização efetiva da transparência em todas as fases do 

procedimento e fundamentação e/ou documentação, 

designadamente a elaboração de atas elucidativas sobre 

critérios e decisões, relativas às diversas fases do 

procedimento. 

SGRH/CD

Falta de documentação nos processos individuais 

(p.e.ausência de processo de seleção, 

fundamentação, certificado de habilitações e 

currículo profissional).

Média Baixo Baixo
Instruir e atualizar devidamente os processos individuais. 

Implementação do "processo individual eletrónico".
SGRH

Falta de comunicação ao SGRH de alterações aos 

processos individuais
Alta Médio Elevado

Designar responsável pela atualização dos processos 

individuais e instituir procedimentos que garantam que as 

alterações que devam ser registadas nos processos individuais 

sejam de imediato comunicadas, de forma a manter os 

processos atualizados.

SGRH

Violação do sigilo por arquivo dos processos de 

cadastro do pessoal em local não reservado
Baixa Alto Moderado

Criação de regras para consulta dos processos individuais e 

verificar se os mesmos não se encontram acessíveis a 

terceiros não autorizados.Sensibilizar os trabalhadores da 

área de recursos humanos da obrigatoriedade de guardar 

reserva/sigilo.

SGRH

Falha na proteção da privacidade dos dados 

pessoais de colaboradores
Baixa Médio Baixo

Definição de uma política de privacidade e proteção de dados 

pessoais. Implementação de procedimentos que permitam 

avaliar regularmente o cumprimento da lei no âmbito da 

proteção de dados pessoais.

SGRH/CD

Pagamentos indevidos Baixa Alto Moderado Implementação de mecanismos de controlo interno. SGRH

Processamento de abonos/descontos indevidos ou 

de valor errado
Baixa Médio Baixo

Instituir procedimentos para regularização dos pagamentos 

indevidos e se os mesmos são integralmente cumpridos em 

face das situações de pagamentos indevidos.
SGRH

Valor pago diferente do processado
Baixa Médio Baixo

Proceder a verificações periódicas, conferindo os cálculos 

efetuados, os registos e as entregas às entidades 

destinatárias das receitas.
SGRH/SFA

Atualizações salariais erradas Baixa Médio Baixo
Proceder a verificações periódicas.

SGRH

Conflito de interesses
Instituir procedimentos sobre esta temática e obter evidência 

de que os mesmos são cumpridos.

Existência de incompatibilidades de funções Ampla divulgação do regime de acumulações.

Acumulação de funções sem prévia autorização
Obtenção de requerimento do funcionário sobre acumulações 

de funções.

Incumprimento das regras definidas no 

Regulamento de horário de trabalho por 

desconhecimento do mesmo.

Média Baixo Baixo
Monitorização do cumprimento do Regulamento de horário 

de trabalho. Ampla divulgação do Regulamento.
SGRH

Falta de registo biométrico, não sendo possível 

aferir o rigoroso cumprimento da carga horária de 

cada profissional.

Baixa Médio Baixo

Sensibilizar para o registo biométrico dos trabalhadores, de 

modo a garantir a fiabilidade da informação que origina o 

respetivo processamento e posterior pagamento.

SGRH

Falta de definição de regras na elaboração de 

escalas de residência e de prevenção.
Média Médio Moderado

Estabelecer um regulamento que defina regras e critérios 

objetivos de elaboração de escalas.
SGRH/CD

Horas de Trabalho suplementar erradas ou não 

autorizadas
Baixa Médio Baixo

Instituir mecanismos de monitorização aos pagamentos de 

trabalho suplementar.
SGRH

Falta de avaliação da necessidade de realização de 

horas de prevenção, nos diversos setores.
Baixa Médio Baixo

Rever sistematicamente as necessidades de recurso a horas 

de prevenção garantindo a sua aprovação prévia 

devidamente fundamentada e promover o desenvolvimento 

de mecanismos de controlo da sua utilização.

SGRH/CD

Incumprimento na chamada à prevenção Baixa Médio Baixo

Monitorizar o cumprimento das escalas aprovadas, os registos 

de assiduidade e os pagamentos efetuados. SGRH

Ausência de controlo efetivo sobre a duração 

temporal das prestações de serviço
Média Alto Elevado

Estabelecer mecanismos que permitam o controlo efetivo sobre 

as prestações de serviço, garantindo que todos os valores

pagos são objeto de confrontação com a atividade

desenvolvida e dentro do determinado no respetivo contrato.

SGRH/SFA

Atribuição de férias em número superior ao que o 

funcionário tem direito.
Baixa Baixo Baixo

Verificação anual, num período aleatório, da atribuição de 

férias.
SGRH

 Deslocação em serviço público sem prévia 

autorização
Baixa Baixo Baixo Divulgação das normas e procedimentos instituidos. SGRH

Recursos Humanos

   Favorecimento do candidato

Baixa Médio Baixo SGRH

SGRH/CDBaixoMédioBaixa
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Descrição do Risco Probabilidade Impacto Risco Medidas Preventivas Responsável

Inexistência de critérios uniformes no que respeita 

à utilização de viatura própria nas deslocações em 

serviço.

Baixa Baixo Baixo
Promover o desenvolvimento de um regulamento que

estabeleça critérios para a sua fundamentação e autorização.
SGRH/CD

Ajudas de custo irregulares ou de valor errado Baixa Médio Baixo

Instituir procedimento de análise e verificação aos processos de 

ajudas de custo e de transporte e verificar se as despesas

obedeceram aos requisitos legais para serem pagas.
SGRH

Verificação do cumprimento integral da legislação aplicavel à 

avaliação de desempenho, através da Conselho Coordenador da 

Avaliação.

Promover uma definição clara, objectiva e quantificável de 

objetivos.

Informação de reporte com erros
Baixa Médio Baixo

Verificar se existe evidência de controlo de informação de 

reporte pelo SGRH. SGRH

Recursos Humanos

Avaliação errada de desempenho CCA/CDBaixa Médio Baixo

Risco 

Recursos Humanos
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Desatualização/inexistência de regulamento para 

o setor das aquisições de bens, serviços e 

empreitadas

Média Alto Elevado
Atualizar/Elaborar regulamento para o setor das 

aquisições de bens, serviços e empreitadas.
SFA

Inexistência de manual, normas internas ou 

procedimentos escritos atualizados em 

conformidade  com o CCP e de procedimentos 

escritos e circuitos que definam com a 

necessária clareza as funções/tarefas, 

competências e autoridade

Média Alto Elevado

Atualizar as normas internas ou procedimentos 

escritos em conformidade com o CCP e os 

procedimentos escritos e circuitos que definam as 

funções/tarefas, competências e autoridade, 

nomeadamente sob a forma de um manual.

SFA

Inexistência do plano anual de compras 

devidamente aprovado, que reflita as 

necessidades materiais de todos os serviços

Média Médio Moderado

Elaborar um plano anual de compras que reflita as 

necessidades de todas as estruturas, tendo em vista a 

obtenção de ganhos qualitativos (menor repetição de 

tarefas) e quantitativos (maior poupança)

SFA

Falta de fundamentação adequada da 

necessidade da aquisição
Média Baixo Baixo

Adoção de procedimentos que garantam que todas as 

autorizações de compras sejam suportadas por 

pedido do serviço/departamento, e que este 

evidencie a necessidade da aquisição

SFA

Falta de fundamentação na escolha de qualquer 

dos procedimentos de contratação pública. 

Enquadramentos legais incorretos.

Baixa Médio Baixo

Fundamentar devidamente a escolha de qualquer dos 

procedimentos de contratação pública. Dar 

cumprimento estrito das disposições legais relativas à 

aquisição e locação de bens móveis e serviços, nos 

termos previstos no CCP.

SFA

Falta de transparência nos processos de aquisição Baixa Baixo Baixo

Utilização das plataformas eletrónicas de modo a 

garantir a transparência nos procedimentos de 

contratação pública

SFA

Aquisições diversas ao mesmo fornecedor Média Médio Moderado SFA

Violação dos princípios gerais de contratação Baixa Alto Moderado SFA

Autorização da despesa por funcionário sem 

competência para tal
Baixa Médio Baixo SFA

Supressão de procedimentos necessários Baixa Alto Moderado

Segregação de funções no que se refere à consulta ao 

mercado, pedidos de compra e gestão de dados 

mestre de fornecedores

SFA

Proceder ao adequado planeamento das necessidades 

no que concerne à aquisição de bens e serviços
SFA

Melhoria do processo de gestão de stocks. SFA

Fornecimento de informação privilegiada. 

Violação do segredo por funcionário. Conluio 

entre os adjudicatários e os funcionários.

Média Médio Moderado
Subscrição de delegação de compromisso relativo a 

incompatibilidades, impedimentos ou reserva.
SFA

Conflito de interesses Baixa Médio Baixo

Subscrição de declarações de inexistência de conflitos 

de interesse relativamente a cada procedimento 

confiado no âmbito das funções e no qual tenha 

influência

SFA

Desvio dos bens por falta de verificação do 

material aquando da sua receção
Baixa Médio Baixo

Comparação das quantidades rececionadas com as 

notas de encomenda. Documentar as entradas e 

saídas de armazém

SFA

Retenção de material para uso próprio Contagens físicas periódicas de stocks. SFA

Entrega, pelo fornecedor, de material inferior ao 

contratado
Realização de testes de conformidade SFA

Intervenção de funcionários em processos em 

situação de impedimento
Baixa Médio Baixo

Sensibilização dos colaboradores sobre a temática da 

corrupção e infrações conexas.
SFA

O nº de colaboradores no serviço de 

aprovisionamento conduz em alguns casos a que 

tenham intervenção em mais de uma fase dos 

processos aquisitivos.

Média Médio Moderado

Definir e delimitar,dentro do possível, as funções e 

tarefas dos colaboradores do serviço de 

aprovisionamento,de modo a evitar a sua 

participação em mais do que uma fase do mesmo 

procedimento.

SFA

Execução dos trabalhos (empreitadas) sem 

prévia autorização do órgão competente 
Baixa Médio Baixo

Criação de manual de procedimentos no âmbito das 

empreitadas.
SFA

Falta de controlo na execução e 

acompanhamento dos contratos
Média Médio Moderado

Adotar procedimentos que garantam uma efetiva e 

consequente monitorização da execução contratual 

dos processos de aquisição;

SFA

Falta de redução do contrato a escrito, quando 

tal se impunha
Baixa Médio Baixo

Reduzir os contratos a escrito sempre que legalmente 

exigível. Criação de modelos base a utilizar
SFA

Falta de publicação de contratos no portal dos 

contratos públicos
Média Médio Moderado

Verificar se todos os contratos celebrados foram 

devidamente publicitados no portal da internet 

dedicado aos contratos públicos, não tendo sido feitos 

pagamentos previamente a esta publicitação

SFA

Compras

Justificação da necessidade de aquisição; Garantir a 

implementação dos circuitos de autorização pré-

definidos em procedimentos aprovados.

Repetição de procedimentos de aquisição do 

mesmo bem ao longo do ano – fracionamento da 

despesa

ModeradoMédia Médio

BaixoBaixa Médio
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Descrição do Risco Probabilidade Impacto Risco Medidas Preventivas Responsável

Manutenção de base de dados com contratos 

existentes e sua calendarização em termos de 

renovações

SFA

Listagem mensal dos contratos suscetíveis de 

renovação
SFA

Criação de sistemas de alertas informáticos. SFA

Inexistência de regulamento para os fundos de 

maneio instituídos
Média Baixo Baixo

Desenvolvimento e implementação de um 

regulamento para os fundos de maneio que 

especifique o montante atribuído, procedimentos 

para a sua regularização, natureza das despesas a 

efetuar e limites das mesmas

SFA

Atrasos na conferência de faturação por serviços 

prestados e bens adquiridos, situação pode 

induzir à falta de fiabilidade da informação 

financeira

Média Médio Moderado

Monitorização de circuitos documentais e 

procedimentos de conferência e de controlo da 

faturação que permitam o seu rápido registo e 

reconhecimento contabilistico e cruzamento com as 

notas de encomenda emitidas. Utilização de conta 

"faturas em receção e conferência". 

SFA

Legenda:

SFA - Serviços Financeiros e Aprovisionamento

Compras

Falha no sistema de alerta dos termos dos 

contratos
ModeradoMédia Médio

Risco 

Compras
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Inexistência de manual de procedimentos para a gestão 

de stocks, que regulamente responsabilidades e 

competências,  procedimentos de controlo do processo 

de receção, armazenagem, distribuição e consumo.

Média Médio Moderado

Elaborar um manual de procedimentos, adaptado à

realidade da entidade, e com indicação do período

de vigência e indicação de revisão e atualização. SFA

Criação de um organograma que defina o circuito

administrativo e assegure uma adequada distribuição

de funções e responsabilidades;

SFA

Definição do fluxograma do circuito administrativo

que assegure a adequada distribuição de artigos.
SFA

Emissão de notas de encomenda sem a prévia 

autorização
Baixa Médio Baixo

Implementação de procedimentos de controlo da

emissão das notas de encomenda, nomeadamente

emissão dependente de autorização superior e

acompanhamento relativamente às requisições

efetuadas.

SFA

Adoção de procedimentos que garantam uma efetiva

e consequente monitorização da execução dos

processos de aquisição

SFA

Automatização do controlo das notas de encomenda

não satisfeitas
SFA

Formalização da designação dos responsáveis por

cada armazém
SFA

Produção de uma lista dos funcionários autorizados a

rececionar e movimentar bens em armazém
SFA

Não se encontra salvaguardada a segregação de 

funções relativamente às áreas de receção e armazém, 

nem quanto às operações de registo de quantidades e 

de manuseamento físico das existências.

Média Médio Moderado

Promover uma adequada segregação de funções nas

áreas de receção e armazém, que assegure,

nomeadamente, a separação entre o controlo físico

e o processamento dos correspondentes registos das

existências.

SFA

Ausência de cálculo de pontos de encomenda, e 

inexistência de mecanismos de acompanhamento e 

avaliação dos consumos dos diversos serviços

Baixa Médio Baixo

Instituir pontos de encomenda e mecanismos de

acompanhamento e avaliação dos consumos dos

diversos serviços.

SFA

Falta de avaliação periódica das situações de 

obsolescência, deterioração física, excessos, rotação e 

reposição de stocks.

Baixa Médio Baixo

Efetuar e criar evidências da avaliação periódica das

situações de obsolescência, deterioração física,

excessos, rotação e reposição de stocks.

SFA

Existência de situações de abate de artigos por 

ultrapassar o prazo de validade, que poderiam ser 

evitadas;

Baixa Médio Baixo

Instituir procedimentos de salvaguarda de verificação 

dos prazos de validade para que sejam

implementados mecanismos que evitem quebras

desnecessárias.

SFA

Falta de condições de segurança e controlo dos artigos 

no armazém, não tendo sido definido nenhum método 

de arrumação dos artigos em prateleira;

Média Médio Moderado
Efetuar a revisão das condições de funcionamento e

acondicionamento de produtos em armazém.
SFA

Atrasos nas entradas e saídas de artigos no sistema 

informático de gestão de stocks.
Média Médio Moderado

Instituir procedimentos internos que permitam o

lançamento imediato no sistema informático das

entradas e saídas de artigos após a sua conferência,

com o seu pronto reconhecimento contabilistico.

Reconhecimento dos consumos no momento da sua

efetiva administração.

SFA

Fornecimentos diretos de fornecedores a determinados 

serviços, sem a passagem pelo Aprovisionamento
Baixa Médio Baixo

Devem ser definidos pelo CD os serviços objeto deste

tipo de fornecimento, juntamente com um conjunto

de regras e procedimentos a observar para um

adequado processo de conferência da sua realização

e da faturação apresentada.

SFA

Falha de controlo sobre a realização de contagens 

físicas por ausência de instruções escritas, 

nomeadamente sobre quem os compete realizar, 

períodos de realização e procedimentos a observar 

quando são apurados desvios.

Média Médio Moderado

Desenvolver e implementar procedimentos para as

contagens. Instituir procedimentos de contagens

pontuais regulares por amostragem.

SFA

Falta de evidência das contagens físicas de existências 

efetuadas no final dos exercícios.
Média Médio Moderado

Manter o arquivo dos registos e processo relativo às

contagens físicas realizadas.
SFA

Falta de conhecimento por parte do órgão de gestão do 

abate de existências, registadas diretamente nas 

aplicações sem a respetiva autorização.

Média Médio Moderado

Instituir procedimentos no sentido de se proceder à

elaboração de autos de abate, devendo os mesmos

ser autorizados previamente pelo órgão de gestão.

SFA

Stocks nos serviços, fora do controlo da gestão de 

stocks e sem procedimentos que garantam a sua 

análise periódica.

Média Médio Moderado

Evitar a existência deste tipo de stocks, e em caso

de impossibilidade, instituir procedimentos de

controlo sobre os mesmos.

SFA

Inventários

Movimentos não autorizados potenciados por falta de 

designação formal dos responsáveis para cada 

armazém, e de lista de trabalhadores autorizados a 

rececionar e movimentar bens

ModeradoMédia Médio

Inexistência de definição do circuito administrativo e 

garantia de  uma adequada distribuição de funções e 

responsabilidades. Inexistência de fluxograma que 

defina o circuito administrativo que assegure a 

adequada distribuição das existências.

BaixoBaixa Médio

Falta de evidência de monitorização da execução dos 

processos de aquisição, nomeadamente quanto ao 

controlo das requisições efetuadas e ainda não 

satisfeitas

BaixoBaixa Médio
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Descrição do Risco Probabilidade Impacto Risco Medidas Preventivas Responsável

Falta de controlo sobre a receção de ofertas/doações 

de produtos diretamente nos serviços
Baixa Baixo Baixo

Implementar e incluir no manual de procedimentos

normas sobre ofertas/doações de produtos e a sua

comunicação ao serviço que efetua a gestão de

existências.

SFA

Fragilidades/inconformidades ao nível das instalações 

de armazenamento.
Média Médio Moderado

Melhoria das condições de carga, descarga e

armazenamento.
SFA

Falta de vigilância para deteção de intrusos nos 

armazéns 
Média Médio Moderado

Implementar mecanismos de controlo de acessos aos

armazéns, nomeadamente através da adoção de um

sistema de vigilância eletrónica e de outros

elementos como detetores de incêndio e de intrusos.

SFA

Legenda:

SFA - Serviços Financeiros e Aprovisionamento

Inventários

Risco 

Inventários
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Inexistência de segregação de funções no 

cadastro e inventariação
Média Alto Elevado

Diligenciar para que sejam efetuados inventários 

físicos regulares e por funcionários com funções 

diferentes das de cadastro e inventariação. Assegurar 

a efetiva segregação de funções.

SFA

Falta de garantia que o cadastro traduz de 

forma fidedigna a realidade patrimonial 

atual da entidade

Média Alto Elevado

Assegurar procedimentos de cadastro e inventariação 

dos bens com a respetiva etiquetagem, aquando da 

receção dos mesmos.

SFA

Existência de falhas nos registos 

referentes às caraterísticas técnicas e 

localização exata dos bens. Transferência 

de bens sem comunicação.

Média Médio Moderado

Corrigir as informações constantes das fichas de 

inventário e proceder à realização de inventários 

físicos localizados e de base regular. Proceder para 

que a reafetação ou transferência de bens seja total e 

corretamente registada no respetivo cadastro.

SFA

Abates, reafetação ou transferência de 

bens sem autorização do órgão 

competente

Média Baixo Baixo

Implementar procedimentos que prevejam que as 

autorizações para os abates sejam sempre proferidas 

por entidade com competência para o efeito, devendo 

os abates ser devidamente registados 

patrimonialmente. Conferências físicas periódicas.

SFA

Proceder à etiquetagem de todos os bens, devendo 

utilizar-se a técnica apropriada ao tipo de bem em 

causa e seu uso, para que seja salvaguardada a sua 

permanente identificação. 

SFA

Conferências físicas periódicas. SFA

Desaparecimento do bem. Apropriação 

indevida de bens publicos
Média Médio Moderado

Reforço das medidas de controlo interno, numa 

perspetiva de prevenção. Etiquetagem dos bens
SFA

Falta de conhecimento do responsável de 

serviço dos bens e equipamentos sob a sua 

responsabilidade

Média Médio Moderado

Emitir folhas de carga atualizadas, por sala e serviço e 

que das mesmas seja dado conhecimento ao respetivo 

responsável, como forma de responsabilização pelo 

equipamento posto à sua disposição.

SFA

Cedência de equipamentos por pessoa ou 

órgão sem competência
SFA

Ofertas à instituição sem processo formal 

de aceitação.
SFA

Falta de controlo por parte do património 

de ofertas diretas aos serviços do hospital.
Baixa Baixo Baixo

Instituir procedimentos que evitem estas situações, 

nomeadamente através da responsabilização dos 

responsáveis pelos serviços, a par de uma verificação 

física nos serviços que apresentem um risco maior.

SFA

Falta de controlo sobre a utilização de 

veículos
Baixa Médio Baixo

Manter atualizado o Regulamento de Uso de veículos. 

Garantir o seu cumprimento.
SFA/CD

Falta de controlo sobre as despesas com 

viaturas
Baixa Médio Baixo

Evidenciar procedimentos de controlo todos os 

consumos, manutenções e revisões das viaturas, de 

forma individualizada e cruzada, mantendo o registo 

desses gastos.

SFA

Falta de controlo sobre todos os números 

de telefone atribuídos a trabalhadores
Baixa Baixo Baixo

Adotar procedimentos que garantam a devida 

autorização pelo órgão de gestão, com a respetiva 

fundamentação convenientemente explicitada.

SI

Existência de bens fisicamente abatidos 

que ainda constam do inventário
Média Baixo Baixo

Melhorar a articulação entre serviços para que os 

abates físicos dos bens sejam imediatamente 

repercutidos em termos de cadastro e inventário.

SFA

Proposta indevida de envio de bens para 

abate
Baixa Baixo Baixo

Verificação da autorização do abate proferida pelo 

órgão com competência para o efeito.
SFA

Falta de evidência de uma conciliação 

entre as folhas de obra e os registos 

contabilisticos

Média Baixo Baixo

Promover e implementar procedimentos no sentido de 

as intervenções técnicas e folhas de obra serem 

conciliadas com a informação contabilística.

SFA

Legenda:

CD - Conselho Diretivo

SI - Serviço de Informática

SFA - Serviços Financeiros e de Aprovisionamento

Património

Reforço das medidas de controlo interno

Apropriação ou utilização indevida de bens 

públicos, para fins privados por falta
BaixoMédia Baixo

BaixoBaixa Baixo
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Inexistência de manuais de procedimentos ou normas claras 

sobre a área da receita e suas diversas fases (ciclo da 

receita)

Média Baixo Baixo

Constituir e implementar manual de procedimentos completo e

detalhado para o ciclo da receita. SFA

Atrasos no registo contabilistico da receita arrecadada, por 

falta de articulação automatizada entre as diversas 

aplicações

Média Baixo Baixo
Registo contabilistico atempado da receita, mantendo a todo o

tempo atualizados os saldos das rubricas de terceiros.
SFA

Falta de controlo entre as receitas liquidadas e arrecadadas, 

e os respetivos registos e informação
Baixa Médio Baixo

Instituição de procedimentos de conferência periódica e o

cruzamento entre os registos contabilisticos e a informação

proporcionada pelos sistemas informáticos de registo de serviços

prestados.

SFA

Falta de segregação de funções, entre o lançamento e 

processamento de registos na tesouraria, e funções de 

controlo e conferência dos mesmos registos

Média Médio Moderado

Instituição de procedimentos de garantia do cumprimento do

principio da segregação de funções de liquidação e cobrança,

considerando os recursos humanos existentes.

SFA

Falhas na substituição do tesoureiro por inexistência de 

regras definidas
Baixa Médio Baixo

Elaboração de um regulamento de tesouraria, onde constem as

regras relativas à substituição do tesoureiro
SFA

Desatualização das fichas de assinaturas/autorizações das 

contas bancárias
Baixa Médio Baixo

Manter atualizadas as fichas de assinaturas/autorizações das

contas bancárias.
SFA

Falta de controlo efetivo sobre os espólios entregues à 

guarda da tesouraria por inexistência de regulamento dos 

espólios, devidamente atualizado e integralmente cumprido

Baixa Baixo Baixo
Desenvolvimento e implementação de um regulamento para os

espólios, promovendo o seu efetivo controlo.

SFA

Numerário existente em caixa superior ao montante 

estritamente necessário às necessidades diárias definidas 

pelo órgão de gestão

Baixa Médio Baixo

Garantia do funcionamento da tesouraria em regime de fundo

fixo, definido pelo orgão de gestão, de modo a que não exceda

as necessidades diárias

SFA

A receita cobrada não é integral e diariamente depositada Baixa Baixo Baixo
Implementação de procedimentos que assegurem que a receita

cobrada seja integral e diariamente depositada.
SFA

Acesso indevido a cofre de valores Baixa Médio Baixo Promover a designação de responsável pelos valores em cofre SFA

Desvio de fundos Baixa Médio Baixo
Realização de as contagens físicas presenciais dos valores à

guarda da tesouraria.
SFA

Controlo inadequado dos depositos bancários Baixa Médio Baixo
Realização das reconciliações bancárias, pelo menos,

mensalmente.
SFA

Sistema de cobranças ineficiente por acompanhamento das 

contas de clientes esporádico e pouco metódico 
Baixa Médio Baixo

Instituição de procedimentos que possibilitem uma análise

estruturada e regular dos saldos de terceiros, promovendo os

necessários mecanismos de cobrança e diminuindo o risco de

prescrição de dívidas, possibilitando o planeamento atempado

do fluxo de recebimentos e uma análise detalhada do risco de

incobrabilidade

SFA

Implementação de procedimentos que garantam a

fundamentação e autorização de todos os processos de cobrança 

coerciva e/ou acordos de regularização de dívida

SFA

Reporte periódico destas situações e dos montantes envolvidos

ao órgão de gestão.
SFA

Prescrição de dívidas de terceiros (utentes) Média Médio Moderado

Averiguar a implementação de rotinas de cobrabilidade da

atividade realizada, nomeadamente o envio de carta ao doente

com o valor em dívida. 

SFA

Controlo inadequado das dividas a terceiros Média Baixo Baixo Circularização periódica de valores em dívida SFA

Pagamentos efetuados sem a verificação da regularização 

de situações fiscal e contributiva
Baixa Médio Baixo

Arquivo de evidências nos processos de cumprimento deste

procedimento obrigatório.
SFA

Pagamentos autorizados por pessoa sem competência para 

o efeito
Baixa Médio Baixo

Definição de responsáveis pela autorização de pagamentos e

respetivo montante; segregação entre as operações

devidamente acautelada e implementação de regras que

previnam a existência de pagamentos não autorizados pelo

responsável.

SFA

Faturação sem a execução do respetivo serviço Baixa Médio Baixo

Verificar se é feito o cruzamento de duas fontes de informação

distintas, bem como, a identificação, ainda que por amostra,

de episódios de faturação simultânea

SFA

Baixa qualidade da prestação de contas e da informação 

contabilística
Baixa Médio Baixo

Conferências da informação intermédia e final, segregação de

funções e responsabilidade das operações e implementação de

medidas para controlo de prazos.

SFA

Legenda:

SFA - Serviços Financeiros e de Aprovisionamento

Contabilidade e Tesouraria

Existência de situações de acordo extra judicial de 

regularização de dívida, sem a correspondente autorização 

superior

BaixoBaixa Baixo

Risco 

Contabilidade e tesouraria
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Falência dos sistemas de informação Média Alto Elevado

Elaboração, manutenção e monitorização de um plano de

contingência que permita responder a interrupções de serviço.

Elaboração de escalas de prevenção. Avaliação da necessidade

de reestruturação do parque de hardware.

SI/CD

Falta de segurança física do data center Média Alto Elevado

Avaliação da infraestrutura de armazenamento da

informação, e garantia do acesso limitado ao data center.

Implementação de medidas de reforço do controlo de acesso.
SI/CD

Desenvolver e implementar os devidos processos de

planeamento ao nível das TI para que todo o investimento seja 

enquadrado e devidamente justificado;

SI/CD

Fundamentar os investimentos em TI numa análise custo

benefício e demonstrar que se encontram devidamente

enquadrados na estratégia definida a este nível para a

entidade.

SI/CD

Falta de interoperabilidade entre aplicações Média Médio Moderado

Estabelecer critérios para os investimentos em TI que

permitam definir linhas de orientação com base na capacidade

instalada, necessidades de informação para a gestão e os

recursos necessários.

SI/CD

Falta de controlo sobre as aplicações, com risco de 

acesso e manipulação de dados eventualmente 

confidenciais - situações de total dependência de 

fornecedores 

Média Médio Moderado

Identificação das necessidades de formação dos trabalhadores

da área, bem como de critérios de salvaguarda da informação

por parte de entidades externas. Implementação de softwares

de auditorias de "logs".

SI/CD

Falha de monitorização das aplicações informáticas 

e hardware, nomeadamente a performance 

esperada e o respeito pelos requisitos funcionais 

específicos definidos e contratados (gestão da 

qualidade).

Baixa Médio Baixo

Definir uma política de qualidade para as TI e estabelecer

critérios de monitorização das aplicações

informáticas/hardware.

SI/CD

Falhas e erros de parametrização, módulos 

incompletos
Baixa Médio Baixo

Estabelecer critérios de verificação das aplicações,

nomeadamente através de procedimentos de reporte de

eventuais erros para posterior correção.

SI

Falta de fiabilidade da recolha, processamento, 

validação, saída e transferência dos dados nas 

aplicações, e inexistência de procedimentos 

estruturados de teste e de validação.

Baixa Médio Baixo

Identificar os riscos inerentes aos processos, de forma a

colmatar eventuais falhas e maximizando a fiabilidade e

uniformização da informação recolhida.

SI

Falta de aproveitamento de todas as 

potencialidades dos aplicativos, por inexistência de 

uma política de formação em sistemas de 

informação

Média Médio Moderado

Promover a utilização dos aplicativos no seu máximo

potencial, nomeadamente através da formação dos

utilizadores, tendo sempre presentes as necessidades de

informação para a gestão. 

SI

Falhas na segurança ao nível dos sistemas e 

tecnologias de informação
Baixa Médio Baixo

Manter atualizada uma política de segurança e implementar

um plano de segurança ao nível dos sistemas e tecnologias de

informação, devidamente estruturado e pormenorizado,

nomeadamente através da definição dos procedimentos a

adotar nas situações de risco devidamente identificadas. 

SI

Falhas na atribuição e controlo dos acessos às 

aplicações informáticas
Média Médio Moderado

Monitorização dos níveis de acesso às aplicações informáticas.

Implementação de sistemas de controlo e rastreabilidade dos

acessos.

SI

Falha nos backup e restore de ficheiros Baixa Alto Moderado

Manter atualizado um manual de procedimentos que abarque

todas as áreas relacionadas com os sistemas e tecnologias de

informação e comunicação, consentâneo com as políticas de

segurança e qualidade instituídas. Análise da capacidade de

reposição de backups.

SI

Conteúdo e estrutura dos sites desadaptados em 

relação às necessidades dos seus utilizadores
Baixa Médio Baixo

Promover uma maior dinamização das páginas da entidade,

quer internas, quer externas.
SI/GQCI

Falta de controlo dos ativos informáticos Média Médio Moderado

Elaboração e implementação de procedimento, pelo Serviço de

Informática, em conjunto com os Serviços Financeiros e de

Aprovisionamento, sobre a inventariação dos bens,

identificação da sua localização, bem como a sua atualização

permanente.

SI/SFA

Falta de Formação/Atualização Técnica da 

Informatica
Alta Alto Elevado

Plano de formação/atualização de competências técnicas para

melhor desempenho nas ferramentas e suporte a utilizadores

nos diversos sistemas operativos e aplicações disponibilizadas.

SI/CD

Legenda:

CD - Conselho Diretivo

SI - Serviço de Informática

GQCI - Gabinete de Qualidade, Comunicação e Imagem

SFA - Serviços Financeiros e de Aprovisionamento

Sistemas de Informação

Falta de planeamento de curto e médio prazo das 

aplicações a serem adquiridas ou atualizadas, os 

recursos a atribuir, os prazos a cumprir, o nível de 

serviço requerido e as prioridades a estabelecer.

Baixa Médio Baixo
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