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1. INTRODUÇÃO 

O Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção (PPRGIC) – Revisão 2, foi 
aprovado em 10.10.2019, constituindo uma atualização de acordo com as alterações que foram 
ocorrendo na organização e no meio em que está inserida e que provocaram novos eventos e/ou 
revisão dos eventos identificados anteriormente. 

Anualmente é elaborado o relatório de execução do PPRGIC, que visa aferir da implementação 
das medidas preventivas, em resultado do processo de monitorização e dos contributos dos 
serviços intervenientes. 

Os trabalhos de execução e monitorização do PPRGIC em 2021 foram desenvolvidos novamente 
em contexto de Pandemia Covid19, tendo este facto influenciado o desenvolvimento de algumas 
medidas, dado a necessidade de adaptação de todos os Serviços. 

2. MONITORIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

A execução do PPRGIC é assegurada pelos responsáveis setoriais das várias áreas, conforme 
identificado no plano em vigor no ano de 2021. 

O Serviço de Auditoria Interna é responsável pela recolha de informação junto dos serviços 
responsáveis, sobre a implementação de medidas preventivas relativas aos riscos identificados, 
apoiando e avaliando a execução do PPRGIC.  

2.1. Metodologia 

A metodologia utilizada na monitorização da execução do PPRGIC passou pelo envio aos serviços 
intervenientes de ficheiro com a compilação dos riscos e medidas preventivas previstas, 
solicitando a resposta sobre o ponto de situação, bem como o envio de evidências das ações já 
implementadas e/ou diligências efetuadas. 
Aquelas respostas foram complementadas com entrevistas e/ou reuniões no sentido de recolher 
informação complementar. 
 
Posteriormente, foram elaborados pela Auditoria Interna mapas que resumiram as respostas 
obtidas, e classificado o grau de execução das medidas preventivas previstas. 

2.2. Riscos e medidas preventivas 

No PPRGIC foram identificadas as áreas que evidenciam maior exposição ao risco de gestão, 
corrupção e infrações conexas, bem como conflitos de interesses, tendo sido definidas medidas 
preventivas para sua mitigação, minimizando o impacto que tais eventos possam ter na 
prossecução dos objetivos institucionais. Apresenta-se o resumo por área: 

 
Fonte: Matrizes de Risco do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção 

Baixo Moderado Alto Total

Gestão de utentes 8 2 0 10 13

Recursos Humanos 21 3 2 26 29

Compras 12 11 2 25 25

Inventários 8 11 19 22

Património 11 3 2 16 17

Contabilidade e Tesouraria 18 2 20 21

Sistemas de Informação 6 6 3 15 21

Total 84 38 9 131 148

Medidas 

Preventivas
Áreas

Riscos
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2.3. Avaliação de Resultados 

Analisada a informação obtida, apresenta-se neste ponto a avaliação da execução do PPRGIC no 
ano de 2021. 

2.3.1. Implementação das medidas preventivas 

Verifica-se que, das 148 medidas propostas, 56% se encontram implementadas e 42% em curso 
ou parcialmente implementadas, evidenciando um elevado grau de comprometimento dos 
serviços na prossecução das medidas que permitem mitigar os riscos identificados. 

  
Fonte: Elaboração própria com base na informação recolhida junto dos serviços. 

 
Relativamente a 2020 verificou-se uma evolução positiva, com a conclusão de algumas medidas 
e o arranque de outras: 

 
                                                Fonte: Elaboração própria com base na informação recolhida junto dos serviços. 

Não houve desenvolvimento de três (3) das medidas preventivas previstas, inicialmente 
identificadas com risco moderado (2) e risco elevado (1), analisadas mais à frente na respetiva 
área de abrangência: 
 

 
 Fonte: Elaboração própria com base na informação recolhida junto dos serviços.1 

O grau de implementação global calculado foi de cerca de 77%. 

  

                                            
1 Para o grau de implementação considerou-se: as medidas implementadas (100%) e 50% nas medidas em curso/parcialmente 
implementadas.  
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Gestão
utentes
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Compras Inventários Património Contab. e
tesour.

Sistemas
Informação

Implementado Em curso/Parcial Não implementado

2020 2021 Variação

Implementado 43% 56% 30%

Em curso/ 

Parcial
45% 42% -7%

Não 

implementado
12% 2% -83%

EvoluçãoGrau de 

implementação

Risco Implementado
Em curso/ 

Parcial

Não 

implementado
Total 

% 

Implementação

Baixo 61 32 0 93

Moderado 19 22 2 43

Elevado 3 8 1 12

Total 83 62 3 148

77%
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2.3.2. Implementação das medidas por área 

Gestão de utentes 
A alteração de responsável do Serviço de Admissão e Gestão de Doentes, no 2.º semestre de 
2021, influenciou o desenvolvimento de algumas medidas que se encontravam em curso, dado 
o período de adaptação dos intervenientes. 
A conclusão de manuais de procedimentos nas diversas vertentes da gestão de utentes, 
permitirá reforçar as medidas de controlo. 

 

 
 

 
 

    Fonte: Elaboração própria com base na informação recolhida junto dos serviços. 

Recursos Humanos 
A área de recursos humanos apresenta um elevado grau de implementação de medidas 
preventivas, em resposta aos riscos identificados. 
Destaca-se a subscrição de declarações de incompatibilidade pelos intervenientes nos processos 
das diversas áreas, atualizadas anualmente e divulgadas no portal da internet do HFZ-Ovar2, 
bem como o controlo regular da acumulação de funções. 

 

 
 
 

 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria com base na informação recolhida junto dos serviços. 

Compras 
A área de compras evidenciou uma evolução positiva no ano de 2021, apesar dos 
constrangimentos pandémicos, dado nomeadamente a introdução de novos sistemas de 
informação que permitiram reforçar procedimentos. Permanece em curso a revisão de normas 
internas, nomeadamente regulamentos e procedimentos, que não foi possível concluir em 2021. 

 

                                            
2 https://www.hovar.min-saude.pt/category/institucional/informacao-publica/  

Risco Implementado
Em curso/ 

Parcial

Não 

implementado
Total

% 

Implementação

Baixo 20 4 24

Moderado 3 3

Elevado 2 2

Total 25 4 29

Recursos Humanos

93%

Risco Implementado
Em curso/ 

Parcial

Não 

implementado
Total 

% 

Implementação

Baixo 8 3 11

Moderado 2 2

Elevado 0

Total 8 5 13

Gestão de utentes

81%
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Fonte: Elaboração própria com base na informação recolhida junto dos serviços. 

Inventários 
A implementação de um novo sistema de informação no âmbito da logística, a par de outras 
alterações nesta área, permitiu reforçar de forma relevante os mecanismos existentes de 
resposta aos riscos, designadamente melhorando a gestão de stocks. Encontram-se em fase de 
implementação algumas medidas, nomeadamente referentes à formalização escrita dos 
procedimentos, atualizada aos novos circuitos e processos implementados. 
 

 
 
 

 

Fonte: Elaboração própria com base na informação recolhida junto dos serviços. 

 
Património 
A área do Património evidencia um grau de implementação razoável, permanecendo em curso 
ou parcialmente implementadas a maioria das medidas. 

No ano de 2021 ocorreu uma reestruturação de alguns serviços, tendo a área do Património 
ficado dividida entre o Serviço de Instalações e Equipamentos (SIE) e a Unidade de 
Aprovisionamento e Património (UAP), consoante a vertente. Destaca-se nas atribuições ao SIE 
a gestão das viaturas, das manutenções e das intervenções técnicas. 

Foi implementado um novo sistema de informação, também nesta área, que permitiu melhorar 
a resposta aos riscos identificados.  
Foi ainda aprovada pelo Conselho Diretivo a Política para Atribuição e Utilização de 
Equipamentos de Comunicação Móvel, elaborada pelo Serviço de Informática (SI)3, que permite 
fortalecer o controlo da utilização de equipamentos atribuídos aos colaboradores. 

                                            
3 Está afeta a este Serviço a gestão dos equipamentos de comunicação. 

Risco Implementado
Em curso/ 

Parcial

Não 

implementado
Total 

% 

Implementação

Baixo 8 3 11

Moderado 6 6 12

Elevado 2 2

Total 14 11 25

78%

Compras

Risco Implementado
Em curso/ 

Parcial

Não 

implementado
Total 

% 

Implementação

Baixo 7 3 10

Moderado 5 7 12

Elevado 0

Total 12 10 22

Inventários

77%
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Fonte: Elaboração própria com base na informação recolhida junto dos serviços. 

Encontram-se por implementar medidas que permitam responsabilizar os vários Serviços pelos 
equipamentos colocados à sua disposição, designadamente através da emissão de folhas de 
carga atualizadas, por sala e serviço. Prevê-se o seu desenvolvimento a breve prazo. 
 
Contabilidade e Tesouraria 
Nesta área evidencia-se um elevado grau de concretização de medidas preventivas, que 
permitem um controlo efetivo das operações e um baixo risco residual associado. Em falta 
apenas a conclusão da revisão dos documentos referentes aos procedimentos de trabalho em 
vigor. 
 

 

 
 
 
 

 

Fonte: Elaboração própria com base na informação recolhida junto dos serviços. 

 
Sistemas de Informação 
Os projetos de investimento em curso na Instituição, focados na transformação digital, têm 
vindo a introduzir, ao longo dos últimos anos, melhorias significativas aos processos e ao controlo 
dos circuitos de informação, transversais à Instituição. 
Salienta-se a implementação da nova intranet no final de 2021, um processo em consolidação a 
curto prazo, no sentido de potenciar a sua utilização. 

As medidas não implementadas nesta área prendem-se com: a) a definição de escalas de 
prevenção para o Serviço de Informática; b) testagem da capacidade de reprodução dos 
backup’s. 

Risco Implementado
Em curso/ 

Parcial

Não 

implementado
Total 

% 

Implementação

Baixo 1 10 11

Moderado 3 1 4

Elevado 2 2

Total 1 15 1 17

Património

50%

Risco Implementado
Em curso/ 

Parcial

Não 

implementado
Total 

% 

Implementação

Baixo 15 4 19

Moderado 2 2

Elevado 0

Total 17 4 21

Contabilidade e Tesouraria

90%
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Fonte: Elaboração própria com base na informação recolhida junto dos serviços. 

2.4. Alterações normativas 

Em 6 de abril de 2021 foi aprovada a Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024, que entre 
outros aspetos define as prioridades de intervenção neste âmbito. De acordo com a Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 37/2021 que aprovou aquela estratégia, assume-se a dimensão 
preventiva como crucial, identificando prioridades e prevendo um conjunto de ações, 
articuladas e integradas, procurando melhorar a capacidade de resposta da Administração e a 
transparência na ação pública, ativando mecanismos de identificação precoce de riscos de 
fraude e corrupção, prevenindo contextos geradores de práticas corruptivas.  
No contexto da operacionalização da estratégia definida, em 9 de dezembro de 2021 foi 
aprovado o Decreto-Lei n.º 109-E/2021 (com entrada em vigor em junho de 2022), que cria o 
Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) e estabelece o regime geral de prevenção da 
corrupção (RGPC). Nas disposições gerais no âmbito das medidas de prevenção da corrupção é 
definida a implementação de um programa de cumprimento normativo, “…que inclua, pelo 
menos, um plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas (PPR), um código de 
conduta, um programa de formação e um canal de denúncias, a fim de prevenirem, detetarem 
e sancionarem atos de corrupção e infrações conexas, levados a cabo contra ou através da 
entidade.” Define também algumas disposições especificamente aplicáveis a entidades 
públicas, designadamente nos seguintes domínios: Transparência administrativa, Conflitos de 
interesses, Acumulação de funções, Sistema de controlo interno e Promoção da concorrência na 
contratação pública. 
Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º109-E/2021 é revogada a Lei n.º 54/2008 de 4 de 
setembro, que criou o Conselho de Prevenção da Corrupção.  

Encontra-se ainda por definir alguma regulamentação complementar, conforme indicado nos 
próprios normativos, que permitirá uma melhor integração das medidas previstas na legislação 
publicada.  

3. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Da monitorização efetuada ao PPRGIC é possível concluir que a quase totalidade (98%) das 
medidas preventivas de controlo elencadas se encontra em fase de implementação (56%) ou 
está em curso/parcialmente implementada (42%). As alterações ocorridas e em desenvolvimento 
na Instituição a vários níveis, ancoradas em grande medida nos sistemas de informação, 
permitirão mitigar riscos identificados e contribuir para uma melhoria importante no controlo 
das operações. 

Risco Implementado
Em curso/ 

Parcial

Não 

implementado
Total 

% 

Implementação

Baixo 2 5 7

Moderado 3 4 1 8

Elevado 1 4 1 6

Total 6 13 2 21

60%

Sistemas de informação
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Recomenda-se a conclusão da implementação da generalidade das medidas preventivas em 
curso ou parcialmente implementadas, salientando-se designadamente a conclusão e/ou 
reformulação de documentos orientadores, para fortalecimento dos mecanismos de controlo 
interno. 

As medidas não implementadas devem ser reavaliadas no sentido de melhor compreender os 
obstáculos evidenciados, se se mantêm adequadas e eventualmente substituir por outras que 
permitam colmatar os riscos identificados.  

A gestão de riscos deve ser um processo participado, contínuo e em constante evolução, aliada 
à estratégia da organização. De referir a importância da promoção de reuniões de trabalho sobre 
esta temática, no sentido de sensibilizar para a identificação de novos riscos, reforçando a 
consciencialização dos diversos responsáveis face à importância de implementação de 
mecanismos auxiliares na prevenção e mitigação dos riscos. 

Assim, e passados 3 anos desde a última revisão do PPRGIC, deverá ser efetuada uma nova 
reflexão, transversal à Instituição e em conjunto com os diversos intervenientes, com o objetivo 
de permitir alavancar o processo. Apesar dos bons resultados, evidenciados no grau de 
implementação de medidas preventivas elencadas no Plano em vigor, entende-se que as 
matrizes de identificação dos eventos de risco de gestão, incluindo os de corrupção, e respetivos 
mecanismos de controlo, devem ser revistas por forma a refletir alterações ocorridas, 
procurando identificar outros riscos e áreas de risco, incorporando ainda a regulamentação mais 
recente sobre a temática. 
 

O presente documento, após a sua aprovação pelo Conselho Diretivo, deverá ser divulgado junto 
dos intervenientes, publicado na intranet e no sítio da internet, sendo remetido ao Conselho de 
Prevenção da Corrupção e aos órgãos de superintendência, tutela e controlo.  

 

A Auditora Interna 

  



  
 

Página 10 de 21 

                 Rel_PPRGIC_2021 

4. ANEXOS: MONITORIZAÇÃO - MATRIZES DE RISCO 

Apresenta-se como anexo ao presente relatório as Matrizes de Gestão do Risco para cada uma 
das áreas identificadas e respetivo grau de implementação: 

 

  

Descrição do Risco Probabilidade Impacto Risco Medidas Preventivas Responsável

1

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

Baixo

Sensibilização dos colaboradores para a 

importância da correta e completa identificação 

dos utentes da instituição.

SAGD

Baixo

Implementar regra no sistema de informação que 

garanta que todos os campos obrigatórios têm que 

ser preenchidos

SAGD

3
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

4
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

Baixo Promover Auditorias Clínicas; 

Baixo

Sensibilização dos colaboradores para a 

necessidade de cumprimento legal e dos 

procedimentos instituidos em matéria de listas de 

espera.

6
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

7

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

8
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

Baixo

Reforço das medidas de controlo interno; 

Sensibilização dos utentes para que solicitem 

sempre o recibo do pagamento das taxas 

moderadoras;

SAGD

Baixo Justificação de anulação de recibos SAGD

10
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: 62%

SAGD - Serviço de Admissão e Gestão de Doentes 38%

CD - Conselho Diretivo 0%

Implementado

Em curso/parcialmente implementado

Não implementado

9

Grau 

Implementação
N.º 

ordem

Não identificação adequada do 

utente;
Baixa Médio

Médio

Médio

Favorecimento no acesso dos doentes 

à instituição5 Baixa

Não emissão ou anulação indevida de 

recibos
Baixa

Gestão de utentes

CD

2
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Descrição do Risco Probabilidade Impacto Risco Medidas Preventivas Responsável

1

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

2

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

3
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

4

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

5
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

6
Desatualização das fichas de 

assinaturas/autorizações das contas 

bancárias

Baixa Médio Baixo
Manter atualizadas as fichas de

assinaturas/autorizações das contas bancárias.
SFA

7

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

8

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

9
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

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

em cofre 
SFA

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

valores à guarda da tesouraria.
SFA

12
Controlo inadequado dos depositos 

bancários
Baixa Médio Baixo

Realização das reconciliações bancárias, pelo

menos, mensalmente.
SFA

13

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

Baixo

Implementação de procedimentos que garantam a

fundamentação e autorização de todos os processos 

de cobrança coerciva e/ou acordos de

regularização de dívida

SFA

Baixo
Reporte periódico destas situações e dos

montantes envolvidos ao órgão de gestão.
SFA

15
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

Grau 

Implementação

N.º 

ordem

Contabilidade e Tesouraria

14

Existência de situações de acordo 

extra judicial de regularização de 

dívida, sem a correspondente 

autorização superior

Baixa Baixo
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16
Controlo inadequado das dividas a 

terceiros
Média Baixo Baixo Circularização periódica de valores em dívida SFA

17
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

18
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

19
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

20
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

CD - Conselho Diretivo 81%

Implementado

Em curso/parcialmente implementado

Não implementado

Grau 

Implementação

N.º 

ordem

Contabilidade e Tesouraria
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1

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

2

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

3

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

4
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

5

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

6
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

7
Aquisições diversas ao mesmo 

fornecedor
Média Médio Moderado SFA

8
Violação dos princípios gerais de 

contratação
Baixa Alto Moderado SFA

9
Autorização da despesa por 

funcionário sem competência para 

tal

Baixa Médio Baixo SFA

10
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

Moderado

Proceder ao adequado planeamento das 

necessidades no que concerne à aquisição de 

bens e serviços

SFA

Moderado Melhoria do processo de gestão de stocks. SFA

12

Fornecimento de informação 

privilegiada. Violação do segredo por 

funcionário. Conluio entre os 

adjudicatários e os funcionários.

Média Médio Moderado

13 Conflito de interesses Baixa Médio Baixo

14
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

15
Retenção de material para uso 

próprio
Baixa Médio Baixo Contagens físicas periódicas de stocks. SFA

16
Entrega, pelo fornecedor, de 

material inferior ao contratado
Baixa Médio Baixo Realização de testes de conformidade SFA

17

Intervenção de funcionários em 

processos em situação de 

impedimento

Baixa Médio Baixo
Sensibilização dos colaboradores sobre a temática 

da corrupção e infrações conexas.
SFA

Subscrição de delegação de compromisso relativo 

a incompatibilidades, impedimentos ou reserva. 

Subscrição de declarações de inexistência de 

conflitos de interesse relativamente a cada 

procedimento confiado no âmbito das funções e 

no qual tenha influência

SFA

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

Média Médio11

N.º 

ordem

Grau 

Implementação

Compras



  
 

Página 14 de 21 

                 Rel_PPRGIC_2021 

 

  

Descrição do Risco Probabilidade Impacto Risco Medidas Preventivas Responsável

18

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

19
Execução dos trabalhos 

(empreitadas) sem prévia autorização 

do órgão competente 

Baixa Médio Baixo
Criação de manual de procedimentos no âmbito 

das empreitadas.
SFA

20
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

21
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

22
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

Moderado

Manutenção de base de dados com contratos 

existentes e sua calendarização em termos de 

renovações

SFA

Moderado
Listagem mensal dos contratos suscetíveis de 

renovação
SFA

Moderado Criação de sistemas de alertas informáticos. SFA

24
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

25

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 56%

Implementado

Em curso/parcialmente implementado

Não implementado

23
Falha no sistema de alerta dos 

termos dos contratos
Média Médio

N.º 

ordem

Grau 

Implementação

Compras
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1
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

2
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

Moderado

Corrigir as informações constantes das fichas de 

inventário e proceder à realização de inventários 

físicos localizados e de base regular. 

Moderado

Proceder para que a reafetação ou transferência 

de bens seja total e corretamente registada no 

respetivo cadastro.

4
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

Baixo

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

Baixo Conferências físicas periódicas. SFA

6
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

7

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

8
Cedência de equipamentos por 

pessoa ou órgão sem competência
Baixa Baixo

9
Ofertas à instituição sem processo 

formal de aceitação.
Baixa Baixo

10
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

11
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 (1)

12
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 (1)

13
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

14
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

15
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

16
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 (1)

Legenda:

CD - Conselho Diretivo

SI - Serviço de Informática 6%

SFA - Serviços Financeiros e de Aprovisionamento 88%

Implementado

Em curso/parcialmente implementado

Não implementado

(1) - Em março de 2021 as viaturas e as manutenções passaram a 

estar alocadas ao Serviço de Instalações e Equipamentos (SIE)

Grau 

Implementação

N.º 

ordem

Património

SFA

SFA

Reforço das medidas de controlo internoBaixo

5

3

Existência de falhas nos registos

referentes às caraterísticas técnicas e

localização exata dos bens.

Transferência de bens sem

comunicação.

Média Médio

Apropriação ou utilização indevida de 

bens públicos, para fins privados 
Média Baixo
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1

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

Baixo

Criação de um organograma que defina o circuito

administrativo e assegure uma adequada distribuição

de funções e responsabilidades;

SFA

Baixo
Definição do fluxograma do circuito administrativo

que assegure a adequada distribuição de artigos.
SFA

3
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

Baixo

Adoção de procedimentos que garantam uma efetiva 

e consequente monitorização da execução dos

processos de aquisição

SFA

Baixo
Automatização do controlo das notas de encomenda 

não satisfeitas
SFA

Moderado
Formalização da designação dos responsáveis por

cada armazém
SFA

Moderado
Produção de uma lista dos funcionários autorizados

a rececionar e movimentar bens em armazém
SFA

6

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

7

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

8

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

9

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

10

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

11
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

12

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

Grau 

Implementação

N.º 

ordem

Inventários

4

5

2

Falta de evidência de monitorização da

execução dos processos de aquisição,

nomeadamente quanto ao controlo

das requisições efetuadas e ainda não

satisfeitas

Baixa

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

Média

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.

Baixa Médio

Médio

Médio
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13

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

14

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

15

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

16

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

17
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

18
Fragilidades/inconformidades ao nível

das instalações de armazenamento.
Média Médio Moderado

Melhoria das condições de carga, descarga e

armazenamento.
SFA

19
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 50%

50%

Implementado

Em curso/parcialmente implementado

Não implementado

Grau 

Implementação

N.º 

ordem

Inventários



  
 

Página 18 de 21 

                 Rel_PPRGIC_2021 

 

  

Descrição do Risco Probabilidade Impacto Risco Medidas Preventivas Responsável

Baixo Nomeação de júris diferenciados para concursos;

Baixo
Formalização de regras de recrutamento e 

seleção;

Baixo
Monitorização do cumprimento legal no 

procedimento de contratação;

2    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

3

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

4
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

5
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

6
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

7 Pagamentos indevidos Baixa Alto Moderado
Implementação de mecanismos de controlo 

interno.
SGRH

8
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

9
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

10 Atualizações salariais erradas Baixa Médio Baixo
Proceder a verificações periódicas.

SGRH

11 Conflito de interesses Baixa Médio Baixo
Instituir procedimentos sobre esta temática e 

obter evidência de que os mesmos são cumpridos.

12
Existência de incompatibilidades de 

funções
Baixa Médio Baixo Ampla divulgação do regime de acumulações.

13
Acumulação de funções sem prévia 

autorização
Baixa Médio Baixo

Obtenção de requerimento do funcionário sobre 

acumulações de funções.

14

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

15

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

16
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

N.º 

ordem

SGRH

Médio SGRH/CD

Recursos Humanos Grau 

Implementação

1    Favorecimento do candidato Baixa
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17
Horas de Trabalho suplementar 

erradas ou não autorizadas
Baixa Médio Baixo

Instituir mecanismos de monitorização aos 

pagamentos de trabalho suplementar.
SGRH

18
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

19
Incumprimento na chamada à 

prevenção
Baixa Médio Baixo

Monitorizar o cumprimento das escalas aprovadas, 

os registos de assiduidade e os pagamentos 

efetuados.
SGRH

20
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

21
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

22
 Deslocação em serviço público sem 

prévia autorização
Baixa Baixo Baixo

Divulgação das normas e procedimentos 

instituidos.
SGRH

23

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

24
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

Baixo

Verificação do cumprimento integral da legislação

aplicavel à avaliação de desempenho, através da

Conselho Coordenador da Avaliação.

Baixo
Promover uma definição clara, objetiva e 

quantificável de objetivos.

26
Informação de reporte com erros

Baixa Médio Baixo

Verificar se existe evidência de controlo de

informação de reporte pelo SGRH. SGRH

Legenda:

CCA - Conselho Coordenador de Avaliação

SGRH - Serviço de Gestão de Recursos Humanos 83%

SFA - Serviços Financeiros e de Aprovisionamento 17%

CD - Conselho Diretivo 0%

Implementado

Em curso/parcialmente implementado

Não implementado

N.º 

ordem
Recursos Humanos

Médio CCA/CD

Grau 

Implementação

25 Avaliação errada de desempenho Baixa
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Elevado

Elaboração, manutenção e monitorização de um

plano de contingência que permita responder a

interrupções de serviço.

Elevado Elaboração de escalas de prevenção. 

Elevado
Avaliação da necessidade de reestruturação do

parque de hardware.

Elevado

Avaliação da infraestrutura de armazenamento da

informação, e garantia do acesso limitado ao data

center. 

Elevado
Implementação de medidas de reforço do controlo

de acesso.

Baixo

Desenvolver e implementar os devidos processos de

planeamento ao nível das TI para que todo o

investimento seja enquadrado e devidamente

justificado;

SI/CD

Baixo

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

4
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

Moderado

Identificação das necessidades de formação dos

trabalhadores da área, bem como de critérios de

salvaguarda da informação por parte de entidades

externas.

Moderado
Implementação de softwares de auditorias de

"logs".

6

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

7
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

8

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

9

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

10
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

11
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

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. 

SI

Moderado Análise da capacidade de reposição de backups. SI

12
Falha nos backup e restore de 

ficheiros
Baixa Alto

Média

5

Falta de controlo sobre as aplicações, 

com risco de acesso e manipulação de 

dados eventualmente confidenciais - 

situações de total dependência de 

fornecedores 

Média Médio

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

SI/CD

N.º 

ordem

Grau 

Implementação

Sistemas de Informação

Falência dos sistemas de informação Média Alto SI/CD

Alto SI/CD

1

2

3

Falta de segurança física do data 

center
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13

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

14
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

15
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 29%

SI - Serviço de Informática 62%

GQCI - Gabinete de Qualidade, Comunicação e Imagem 10%

SFA - Serviços Financeiros e de Aprovisionamento

Implementado

Em curso/parcialmente implementado

Não implementado

N.º 

ordem

Grau 

Implementação

Sistemas de Informação
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