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Siglas  
 

CA – Conselho de Administração 

CAS - Comissões de Avaliação do SIADAP 

CHPVVC, EPE – Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, Entidade Pública Empresarial. 

CPC – Conselho de Prevenção da Corrupção 

CTA – Comissão Técnica de Análise 

DL – Decreto-Lei 

EPD – Encarregado de Proteção de dados 

GAJC – Gabinete de Apoio Jurídico e Contencioso 

GC – Gestor de Contrato 

I - Impacto 

P – Probabilidade 

PGRCIC – Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

PPRGCIC - Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, de Corrupção e Infrações Conexas  

RI – Risco inerente  

SAL – Serviço de Aprovisionamento e Logística 

SF – Serviços Farmacêuticos  

SGD – Serviço de Gestão de Doentes 

SGF – Serviço de Gestão Financeira 

SGRH – Serviço de Gestão de Recursos Humanos 

SGSI - Serviço de Gestão de Sistemas de Informação 

SIET – Serviço de Instalações, Equipamentos e Transportes 

SPAG – Serviço de Planeamento e Apoio à Gestão 

TC – Tribunal de Contas 

ULGA – Unidade Local de Gestão do Acesso 
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Enquadramento 
 
Na sequência da Lei n.º 54/2008, de 4 de 

setembro, é criado o Conselho de Prevenção da 

Corrupção (CPC), uma entidade administrativa 

independente a funcionar junto do Tribunal de 

Contas (TC), que desenvolve uma atividade de 

âmbito nacional no domínio da prevenção e 

infrações conexas. 

No âmbito da sua atividade, o CPC aprovou a 

Recomendação n.º 1/2009 de 1 de julho, que 

preconiza que “as entidades gestoras de 

dinheiros, valores ou património públicos, seja 

qual for a sua natureza, devem elaborar planos 

de gestão de riscos de corrupção e infrações 

conexas.” Em cumprimento desta 

recomendação o Centro Hospitalar da Póvoa de 

Varzim/Vila do Conde, EPE (CHPVVC, EPE) 

aprovou o seu Plano de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) em 15 

de dezembro de 2011. 

Em 2015, tendo em consideração a 

Recomendação n.º 5/2012, de 7 de Novembro 

do Conselho de Prevenção da Corrupção, de 

forma a incluir os mecanismos de gestão dos 

riscos inerentes aos conflitos de interesses, 

entendeu o Conselho de Administração ser 

adequado proceder à revisão do plano. 

Decorridos cinco anos e considerando 

fundamental garantir a atualidade do plano, os 

responsáveis foram convidados a refletir sobre 

os eventos de risco e controlos implementados 

nas suas áreas de atuação por forma a aferirem 

da sua pertinência/eficácia. 

Dessa reflexão, que exigiu um levantamento 

exaustivo dos eventos identificados como 

sendo de maior risco, resulta o plano de 

prevenção de riscos de gestão, de corrupção e 

infrações conexas agora apresentado. 

No PPRGCIC são identificados os eventos de 

risco e os controlos implementados e/ou a 

implementar que mitiguem (previnam) os 

riscos, minimizando a probabilidade de 

ocorrência e o impacto que tais eventos 

possam ter na prossecução dos objetivos do 

centro hospitalar. 
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Caracterização do CHPVVC 

O centro hospitalar 
 
 

O CHPVVC, EPE é uma entidade pública 

empresarial criada através do Decreto-Lei (DL) 

nº. 180/2008, de 26 de agosto, dotada de 

personalidade jurídica, autonomia financeira, 

administrativa e patrimonial.  

O centro hospitalar rege-se pelos Estatutos 

publicados no anexo II ao Decreto-Lei n.º 

18/2017, de 10 de fevereiro. 

É constituído por duas unidades hospitalares 

distintas, que distanciam entre si, 

aproximadamente, 3 Km e que anteriormente 

funcionavam de forma autónoma, enquanto 

Hospital S. Pedro Pescador na Póvoa de Varzim 

e Hospital Distrital de Vila do Conde.  

A área de influência do Centro Hospitalar 

abrange os municípios da Póvoa de Varzim e de 

Vila do Conde e freguesias vizinhas de outros 

municípios, nomeadamente de Esposende, 

Barcelos e Famalicão, abrangendo uma 

população estimada em cerca de 150 000 

habitantes. 

Possui uma capacidade instalada de 143 camas 

de internamento, 4 salas de Bloco Operatório, 

áreas destinadas à Consulta Externa e Hospital 

de Dia, Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica e 

Maternidade, encontrando-se estes dois 

últimos Serviços, concentrados na unidade 

sediada na Póvoa de Varzim. 

No que respeita à carteira de serviços, o 

CHPVVC, EPE dispõe das especialidades 

cirúrgicas de Cirurgia Geral, Ortopedia e 

Ginecologia-Obstetrícia, assim como, nas 

especialidades médicas, com a Anestesiologia, 

Medicina Interna, Medicina Física e de 

Reabilitação, Pediatria-Neonatologia e 

Psiquiatria-Pedopsiquiatria. De referir ainda, o 

apoio de Unidades Funcionais de Patologia 

Clínica, Imagiologia, Imunohemoterapia, 

Cardiologia, Pneumologia e Gastroenterologia. 

É o hospital de referência para o Agrupamento 

de Centros de Saúde Grande Porto IV – Póvoa 

de Varzim e Vila do Conde, encaminhando os 

seus Utentes pela rede de referenciação para a 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos, o 

Centro Hospitalar S. João, Instituto Português 

de Oncologia - Porto, Hospital Magalhães de 

Lemos e ainda o Centro Hospitalar Porto. 
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Missão 
 
O CHPPVC tem como missão proporcionar 

cuidados de saúde de qualidade, integrados e 

continuados, aos utentes dos Municípios da 

Póvoa de Varzim e de Vila do Conde. 

O CHPVVC intervém, de acordo com as áreas de 

influência e redes de referenciação, cumprindo 

os contratos-programa celebrados, em 

articulação com as instituições integradas na 

rede de prestação de cuidados de saúde, sem 

prejuízo do direito de livre acesso dos doentes 

provenientes de outras áreas geográficas. 

O CHPVVC desenvolverá ainda atividades 

complementares como as de ensino pré e pós-

graduado, investigação e formação, 

promovendo a articulação com as entidades 

prestadoras de cuidados de saúde primários e 

unidades hospitalares integrados no Serviço 

Nacional de Saúde, sempre que necessário. 

 

 

 

Valores e Princípios 
 
O CHPVVC e as pessoas que constituem a sua 

equipa de trabalho orientam-se pelos seguintes 

valores: 

i. Respeito pela dignidade e direitos da 

pessoa humana; 

ii. Ética nas relações; 

iii. Espírito de colaboração e cortesia; 

iv. Qualidade na ação; 

v. Respeito pela boa gestão dos dinheiros 

públicos. 

 

 

 

 

Os princípios estruturais e duradouros que 

guiam o comportamento e a atuação do 

CHPVVC são:  

i. Cultura do conhecimento como um bem 

em si mesmo; 

ii. Cultura de excelência técnica e do cuidar, 

assegurando os melhores níveis de 

resultados e de serviço prestado aos 

clientes; 

iii. Cultura interna de trabalho em equipa, 

como garante de qualidade e eficiência e 

de um bom clima institucional. 
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Objetivos 
 
Na sua atuação, o CHPVVC pauta-se pela 

prossecução dos seguintes objetivos: 

i. Prestação de cuidados de saúde de 

qualidade, acessíveis em tempo oportuno, 

de acordo com o seu plano funcional; 

ii. Eficácia técnica e eficiência, num quadro 

de desenvolvimento económico e 

financeiro sustentável, otimizando a 

utilização dos recursos disponíveis; 

iii. Melhoria contínua para garantia da 

qualidade assistencial com 

desenvolvimento de programas de 

melhoria da eficiência operacional e da 

gestão clínica numa perspetiva centrada 

no Utente e na prevenção da doença; 

iv. Promoção da formação, investigação e 

desenvolvimento profissional dos seus 

colaboradores através da 

responsabilização por resultados, 

instituindo uma política de incentivos à 

produtividade, ao desempenho e ao 

mérito; 

v. Cumprimento das metas contratualizadas 

com o Ministério da Saúde, através de 

contratos específicos e de planos de ação. 

O cumprimento dos objetivos quantificados e 

assumidos através de contratos programa e de 

planos de ação é objeto de avaliação, interna e 

externa. 

Implementar projetos de prestação de cuidados 

de saúde inovadores que visem minimizar o 

impacto da hospitalização. 

Monitorizar os projetos em execução e 

desenvolver indicadores fiáveis da qualidade 

dos cuidados prestados. 
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Organização do CHPVVC, EPE 
 
O CHPVVC, EPE está organizado internamente 

de acordo com as normas e critérios técnicos 

genéricos definidos pela tutela em função das 

suas atribuições e área de atuação específica, 

estando definida no Regulamento Interno a 

estrutura orgânica com base em serviços 

agregados em departamentos, e englobando 

unidades funcionais, bem como estruturas 

orgânicas de gestão intermédia.  

 

Deste modo, são órgãos do CHPVVC, EPE: 

i. Conselho de Administração; 

ii. Fiscal Único; 

iii. Conselho Consultivo. 

Nos termos previstos nos Estatutos, são ainda 

considerados os seguintes órgãos: 

i. Serviço de Auditoria Interna; 

ii. Comissões de Apoio Técnico. 

 

Comissões de Apoio Técnico 

. Comissão de Ética . Comissão Transfusional 

. Comissão de Tratamento de Feridas . Grupo Triagem Prioridades 

. Comissão de Farmácia e Terapêutica . Comissão de Blocos Operatórios 

. Comissão Médica . Comissão de Catástrofe e Emergência 

. Direção Enfermagem . Comissão Local de Informatização Clínica 

. Comissão dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica . Comité do Risco e Segurança da Informação 

. Comissão de Coordenação Oncológica . Comissão Consultiva para a Formação 

. Comissão de Humanização, Qualidade e Segurança do 

Doente 

. Comissão de Normalização de Consumos e 

Equipamentos Clínicos 

. Grupo de Coordenação Local do Programa de 

Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos 

. Comissão Técnica de Certificação para a Interrupção 

Voluntária da Gravidez 

 

 

O CHPVVC, EPE, estrutura-se de acordo com as 

normas e critérios genéricos definidos pela 

tutela, em função das suas atribuições e áreas 

de atuação, desenvolvendo-se por Centros de 

Responsabilidade e/ou Departamentos, 

permitindo a realização dos respetivos planos 

de atividades com autonomia e 

responsabilidade, de modo a possibilitar formas 

de trabalho centradas prioritariamente no 

doente, de acordo com as boas práticas de 

gestão clínica. Deste modo, encontra-se 

estruturado em quatro áreas:  

i. Prestação de cuidados de saúde; 

ii. Apoio à prestação de cuidados de saúde; 

iii. Apoio à gestão; 

iv. Apoio logístico e operacional. 
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Área da Prestação de Cuidados de Saúde 

Departamento Cirúrgico 

. Serviço de Anestesiologia . Serviço de Ortopedia 

. Serviço de Cirurgia Geral . Unidade de Bloco Operatório Central 

. Serviço de Ginecologia e Obstetrícia . Unidade de Cirurgia Ambulatório 

Departamento de Emergência e Ambulatório 

. Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica; . Serviço de Cuidados em Ambulatório 

- Serviço de Medicina Física e Reabilitação; . Unidade Funcional de Imuno-Hemoterapia; 

. Serviço de Patologia Clínica; . Unidade Funcional de Imagiologia 

Departamento Médico 

. Serviço de Medicina Interna . Unidade Funcional de Pneumologia 

. Serviço de Pediatria e Neonatologia . Unidade Funcional de Gastroenterologia 

. Unidade Funcional de Cardiologia . Unidade Funcional de Imunoalergologia 

Departamento de Saúde Mental 

. Serviço de Psiquiatria . Unidade Funcional de Psicologia 

. Unidade Funcional de Pedopsiquiatra  

 

Áreas de Apoio 

Área de Apoio à Prestação de Cuidados de Saúde 

. Serviços Farmacêuticos . Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos 

. Serviço de Nutrição e Dietética . Núcleo Hospitalar de Apoio à Criança e Jovem em Risco 

. Serviço Social . Equipa Prevenção Violência em Adultos 

. Unidade Funcional de Esterilização . Unidade Integrada de Diabetes 

. Equipa de Gestão de Altas . Unidades Coordenadoras Funcionais de Saúde Materna e 

Neonatal e da Criança e do Adolescente 

Área de Apoio à Gestão 

. Secretariado do Conselho de Administração . Gabinete de Gestão da Qualidade 

. Gabinete de Comunicação e Imagem . Gabinete de Gestão do Risco 

. Gabinete de Apoio Jurídico e Contencioso . Monitor da Prescrição Clínica 

. Serviço de Planeamento e Apoio à Gestão . Responsável de Acesso à Informação 

. Direção do Internato Médico . Encarregado de Proteção de Dados 

. Gabinete do Cidadão . Gestor de Contrato 

. Unidade Local de Gestão de Acesso . Comissões de Avaliação SIADAP 

Área de Apoio Logístico e Operacional 

. Serviço de Gestão Financeira . Serviço de Instalações, Equipamentos e Transportes 

. Serviço de Gestão de Recursos Humanos . Gabinete dos Serviços Hoteleiros 

. Serviço de Gestão de Doentes . Gabinete de Formação 

. Serviço de Gestão de Sistemas de Informação . Serviço Assistência Espiritual e Religioso 

. Serviço de Aprovisionamento e Logística . Serviço de Saúde Ocupacional 
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Organigrama 
 

 

No organograma que infra se apresenta é ilustrada a estrutura organizativa do CHPVVC, EPE. 

 

 

 

  



 
 

Plano de prevenção de riscos de gestão, corrupção e infrações conexas 
 

10 | 48 
 

Serviço de Auditoria Interna 
 

Auditoria Interna 
 
Atividade independente, de avaliação objetiva 

e de consultoria, destinada a acrescentar valor 

e a melhorar as operações de uma organização. 

Assiste a organização na consecução dos seus 

objetivos, através de uma abordagem 

sistemática e disciplinada, na avaliação da 

eficácia dos processos de gestão de risco, 

controlo e governação.  

(IIA - The Institute of Internal Auditors) 

Missão 

Aumentar e proteger o valor organizacional, 

fornecendo avaliação (assurance), assessoria 

(advisory) e conhecimento (insight) objetivos 

baseados em riscos.  

(IIA - The Institute of Internal Auditors) 

 

 

 

 

 

Competências do SAI 
 

Compete ao Serviço de Auditoria Interna (SAI) 

do CHPVVC, E.P.E. a avaliação dos processos de 

controlo interno e de gestão de riscos, nos 

domínios contabilístico, financeiro, operacional, 

informático e de recursos humanos, 

contribuindo para o seu aperfeiçoamento 

contínuo. 

Compete em especial ao Serviço de Auditoria 

Interna: 

i. Fornecer ao Conselho de Administração 

(CA) análises e recomendações sobre as 

atividades revistas para melhoria do 

funcionamento dos serviços; 

ii. Receber as comunicações de 

irregularidades sobre a organização e 

funcionamento do CHPVVC, E.P.E., 

apresentadas pelos demais órgãos 

estatutários, trabalhadores, 

colaboradores, utentes e cidadãos em 

geral; 

iii. Elaborar o plano anual de auditoria 

interna e elaborar anualmente um 

relatório sobre a atividade desenvolvida, 

em que se refiram os controlos efetuados, 

as anomalias detetadas e as medidas 

corretivas a adotar; 

iv. Elaborar o plano de gestão de riscos de 

corrupção e infrações conexas e o 

respetivo relatório anual de execução. 
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O SAI elabora anualmente o plano de trabalho 

em articulação com o CA de acordo as 

prioridades estratégicas e necessidades 

operacionais do centro hospitalar, com vista à 

verificação de eficiência dos procedimentos e 

normas de controlo interno em vigor, face aos 

riscos identificados e, sempre que possível, 

melhorar os procedimentos instituídos. 

A elaboração do plano de prevenção de riscos 

de gestão, de corrupção e infrações conexas 

plano é feita pelo SAI em estreita colaboração 

com os responsáveis pela gestão de risco e pelo 

sistema de controlo interno. 

O SAI efetua o controlo periódico do plano no 

sentido de verificar a sua eficácia. 

O plano de prevenção de riscos de gestão, de 

corrupção e infrações conexas e o respetivo 

relatório anual de execução são aprovados e 

submetidos pelo CA ao CPC e aos membros do 

Governo responsáveis pelas áreas das finanças 

e da saúde. 
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Sistema de controlo interno 
 
O sistema de controlo interno compreende o 

conjunto de estratégias, políticas, processos, 

regras e procedimentos estabelecidos no 

CHPVVC, EPE com vista a garantir: 

i. Um desempenho eficiente da atividade 

que assegure a utilização eficaz dos ativos 

e recursos, a continuidade, segurança e 

qualidade da prestação de cuidados de 

saúde, através de uma adequada gestão e 

controlo dos riscos da atividade, da 

prudente e correta avaliação dos ativos e 

responsabilidades, bem como da definição 

de mecanismos de prevenção e de 

proteção do serviço público contra 

atuações danosas; 

ii. A existência de informação financeira e de 

gestão que suporte as tomadas de decisão 

e os processos de controlo, tanto no nível 

interno como no externo; 

iii. O respeito pelas disposições legais e 

regulamentares aplicáveis, bem como 

pelas normas profissionais e 

deontológicas aplicáveis, pelas regras 

internas e estatutárias, regras de conduta 

e de relacionamento, orientações 

tutelares e recomendações aplicáveis de 

entidades externas como o Tribunal de 

Contas. 

iv. A salvaguarda da legalidade e da 

regularidade da elaboração, execução e 

modificação dos documentos previsionais, 

da elaboração das demonstrações 

orçamentais e financeiras e do sistema 

contabilístico como um todo; 

v. O cumprimento das deliberações do CA e 

decisões dos respetivos titulares; 

vi. A salvaguarda do património; 

vii. A exatidão e a integridade dos registos 

contabilísticos, bem como a garantia da 

fiabilidade da informação produzida; 

viii. O incremento da eficiência das operações; 

ix. A adequada utilização dos fundos e o 

cumprimento dos limites legais à assunção 

de encargos; 

x. O controlo das aplicações e do ambiente 

informático; 

xi. O registo oportuno das operações pela 

quantia correta, em sistemas de 

informação apropriados e no período 

contabilístico a que respeitam, de acordo 

com as decisões de gestão e no respeito 

pelas normas legais aplicáveis 

xii. Uma adequada gestão de riscos. 

O sistema de controlo interno tem por base 

sistemas adequados de gestão de risco, de 

informação e de comunicação, bem como um 

processo de monitorização que assegure a 

respetiva adequação e eficácia em todas as 

áreas de intervenção. 

Compete ao CA assegurar um adequado 

sistema de controlo interno, bem como a sua 

implementação e manutenção e ao SAI a sua 

avaliação. 

Por forma a sistematizar os mecanismos de 

controlo interno existentes no centro hospitalar 

sempre que se justifica do ponto de vista 

funcional são elaborados procedimentos 
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administrativos e contabilísticos, de âmbito 

específico ou transversal, que pretendem 

formalizar as formas de proceder em 

determinadas áreas, processos ou atividades.  

Neste âmbito, o CHPVVC, EPE possui vários 

mecanismos de controlo interno 

implementados dos quais se destacam: 

i. Comunicação de irregularidades; 

ii. Procedimentos administrativos e 

contabilísticos; 

iii. Manuais e instruções de trabalho; 

iv. Regulamento Interno; 

v. Segregação de funções; 

vi. Formação contínua dos recursos 

humanos; 

vii. Código de Ética; 

viii. Política de segurança da informação. 

De realçar que o Fiscal único é o órgão 

responsável pelo controlo da legalidade, da 

regularidade e da boa gestão financeira e 

patrimonial do centro hospitalar. 

Para além dos mecanismos internos, todo o 

processo de divulgação de informação 

financeira é acompanhado e validado por 

entidades externas, nomeadamente o Tribunal 

de Contas, a Direção Geral do Tesouro e 

Finanças, Inspeção Geral das Atividades em 

Saúde e Administração Central dos Sistemas de 

Saúde, IP. 

 

 

 

 

 

Comunicação de irregularidades 
 
Os estatutos do CHPVVC, EPE, no âmbito do 

reforço das boas práticas de governação, 

consagram os princípios orientadores de uma 

política interna de comunicação de 

irregularidades, criando, deste modo, 

condições para fomentar uma cultura de maior 

transparência e responsabilização da 

governação hospitalar. 

O CHPVVC, EPE implementou em 2015 um 

sistema de comunicação de irregularidades e o 

Auditor Interno elaborou o regulamento onde 

foram definidas as regras e procedimentos de 

comunicação interna de irregularidades 

ocorridas na esfera de influência do CHPVVC, 

EPE, designadamente quanto aos meios e 

tratamento, incluindo garantia de 

confidencialidade e proibição de retaliações. 

O sistema de comunicação de irregularidades 

garante a receção e tratamento, de forma 

direta e confidencial, de comunicações de 

irregularidades sobre a organização e 

funcionamento do CHPVVC, EPE apresentadas 

pelos demais órgãos estatutários, 

trabalhadores, colaboradores, utentes e 

cidadãos em geral, que indiciem: 

i. Violação de princípios e disposições legais, 

regulamentares e deontológicos por parte 

dos membros dos órgãos estatutários, 

trabalhadores, fornecedores de bens e 
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prestadores de serviços no exercício dos 

seus cargos profissionais; 

ii. Dano, abuso ou desvio relativo ao 

património do CHPVVC, EPE ou dos 

utentes; 

iii. Prejuízo à imagem ou reputação da 

CHPVVC, EPE. 

Compete ao Conselho de Administração 

assegurar a manutenção do sistema de 

comunicação de irregularidades e ao Auditor 

Interno a responsabilidade pela sua avaliação. 

Compete, ainda, ao Auditor Interno receber as 

comunicações de irregularidades sobre a 

organização e funcionamento do CHPVVC, EPE. 

 

 

 

Código de Ética 
 
O Código de Ética estabelece um conjunto de 

princípios de orientação da atividade do 

CHPVVC, EPE, e um conjunto de regras de 

natureza ética e deontológica a observar por 

todos os profissionais do Centro Hospitalar no 

desempenho das respetivas funções e 

competências, com elevado padrão de 

qualidade, em linha com a missão, os valores e 

os objetivos do centro hospitalar, e que se 

traduzem na prestação de cuidados d saúde de 

qualidade, integrados e continuados, a todo os 

seus utentes. 

O CHPVVC, EPE adota o Código de Ética, 

aplicável a todos os profissionais 

independentemente do vínculo contratual, o 

qual pretende ser um guia orientador na 

prossecução dos objetivos do centro hospitalar. 

 

 

 

 

São valores fundamentais do CHPVVC, EPE: 

i. Serviço Público; 

ii. Legalidade; 

iii. Justiça, imparcialidade e neutralidade; 

iv. Igualdade; 

v. Responsabilidade e lealdade; 

vi. Competência; 

vii. Integridade; 

viii. Confidencialidade e segredo profissional; 

ix. Utilização dos recursos; 

x. Respeito pelo ambiente; 

xi. Higiene e segurança; 

xii. Responsabilidade social; 

xiii. Relações entre os profissionais do 

CHPVVC, EPE; 

xiv. Conflito de interesses; 

xv. Relacionamento com terceiros; 

xvi. Relacionamento com o utente; 

xvii. Relacionamento com fornecedores; 

xviii. Relacionamento com autoridades 

públicas, de fiscalização e supervisão; 

xix. Relacionamento com a comunidade social; 

xx. As partes interessadas. 
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Política de segurança da informação 
 
Para garantir o cumprimento dos objetivos 

estratégicos da organização, o Conselho de 

Administração do CHPVVC, EPE assume o 

compromisso, no âmbito da segurança da 

informação: 

i. Assegurar o cumprimento dos requisitos 

legais e normativos no âmbito da 

segurança da informação; 

ii. Promover processos de preservação da 

confidencialidade, integridade e 

disponibilidade da informação; 

iii. Promover uma cultura de 

responsabilidade perante os dados e pela 

segurança da informação. 

A nomeação das figuras CISO (Chief Information 

Security Officer) e DPO (Data Protection 

Officer), enquanto provedores da segurança da 

informação e da proteção de dados pessoais, 

bem como o envolvimento dos profissionais em 

geral, complementam a missiva da segurança 

da informação. 
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Gestão de risco 
 
A identificação dos riscos é fundamental para 

avaliar a exposição da organização ao elemento 

incerteza. Esta avaliação exigiu, e exige, um 

levantamento exaustivo dos processos 

identificados como sendo os mais críticos. 

 

Identificação dos riscos 
 
A metodologia utilizada passa por numa 

primeira fase os serviços responsáveis, com o 

apoio do SAI, identificarem os riscos que, caso 

se concretizem, poderão por em causa a 

estratégia do CHPVVC, EPE. 

Aos responsáveis dos serviços compete a 

identificação e avaliação dos riscos inerentes à 

sua atividade, assim como o desenho dos 

controlos adequadas à sua mitigação.  

Os profissionais são encorajados a refletir sobre 

os procedimentos instituídos por forma a, 

sempre que entenderem pertinente, 

apresentarem aos seus superiores hierárquicos 

propostas de melhoria dos controlos existentes 

para os riscos inerentes à sua área de atuação. 

 
Avaliação dos riscos 
 
A avaliação dos riscos considera a 

probabilidade e o impacto da ocorrência dos 

eventos, tendo por base o sistema de controlo 

interno estabelecido. 

Essa avaliação tem por base a probabilidade de 

ocorrência e o impacto nas atividades 

operacionais do centro hospitalar.  

 

 

 

 

A política de risco do CHPVVC, EPE tem por 

base a avaliação do risco, realizada de acordo 

com Norma de Gestão de Riscos da Federação 

das Associações Europeias de Gestão de Risco 

(FERMA). 

Na sequência dessa avaliação o risco é 

priorizado, tendo em conta a probabilidade e o 

impacto e definidos os controlos adequados à 

sua mitigação. 
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Adaptado da Norma de Gestão de Riscos da Federação das 

Associações Europeias de Gestão de Risco (FERMA) 

 

Após a priorização dos riscos identificados, é 

definida a resposta e desenvolvidos os 

mecanismos de controlo adequados à sua 

mitigação (políticas, procedimentos, formação, 

sistemas de informação, cultura de gestão de 

risco, envolvimento dos profissionais, 

responsabilização, key risk indicators etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Baixa Improvável que ocorra

2 Média Pode ocorrer mais do que uma vez ao longo de um ano

3 Alta Potencial para ocorrer diversas vezes ao longo de um ano

1 Baixo Impacto baixo sobre as atividades operacionais 

2 Médio Impacto moderado sobre as atividades operacionais 

3 Alto Impacto significativo sobre as atividades operacionais 

Impacto

Probabilidade

P * I Nível de risco inerente

1

2

3

4

6

9

Baixo

Médio

Alto

3 6 9

2 4 6

1 2 3

Im
pa

ct
o

Probabilidade
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Identificação de eventos e medidas 
de controlo 
 

Cabe ao responsável de cada um dos 

departamentos / serviços / unidades, com o 

apoio do SAI a quem compete a elaboração do 

plano, o levantamento dos riscos e a 

implementação de sistemas de controlo 

adequados e, sempre que ocorram novos 

eventos, rever os riscos e respetivos controlos. 

O PPRGCIC identifica os riscos de gestão, de 

corrupção e infrações conexas, bem como, os 

controlos implementados e/ou a implementar 

que mitiguem (previnam) os riscos, 

minimizando a probabilidade de ocorrência e o 

impacto que tais eventos, caso se verifiquem, 

possam ter na prossecução dos objetivos 

institucionais. 

Na sequência do levantamento dos eventos de 

risco foram identificadas áreas críticas e cada 

uma destas áreas foi desagregada em 

atividades consideradas fundamentais para a 

prossecução dos objetivos do centro hospitalar.  

Desta desagregação resultaram os eventos que 

caso ocorram podem ter maior impacto nas 

atividades operacionais dos departamentos / 

serviços / unidades. 

Áreas / Atividades 

Conflito de interesses 

. Conflito de interesses 

 Contratação Pública 

. Caderno de encargos . Gestão do contrato 

. Conflitos de interesses . Organização 

. Conformidade . Planeamento 

. Contratos . Procedimentos pré contratuais 

. Escolha do procedimento 

 

Áreas / Atividades 

Recursos Humanos 

. Avaliação . Organização 

. Conflito de interesses . Recrutamento  

. Delegação de competências . Vencimentos 

. Gestão de recursos humanos 

 Sistemas de Informação 

. Confidencialidade . Integridade da informação 

. Disponibilidade dos sistemas de 

informação 

 Gestão Financeira 

. Cobrança . Operações contabilísticas 

. Depósitos bancários . Pagamentos 

. Faturação . Recebimentos 

. Informação de gestão 

 Ativos 

. Abates . Inventários 

. Aquisição de bens e serviços . Salvaguarda de ativos 

. Existências  

 Produção 

. Acessibilidade . Registo 

. Acompanhamento/monitorização 

  

Para os eventos identificados foi avaliado o 

grau de risco inerente e as medidas de 

mitigação instituídas (concretizadas em 

normas, políticas e procedimentos de controlo) 

e, quando necessário, foram acrescentadas 

outras medidas de prevenção para mitigar a 

probabilidade de ocorrência e/ou o impacto. 

O risco inerente foi graduado em função da 

probabilidade de ocorrência e impacto.   

O resultado do levantamento dos eventos de 

risco e respetivos mecanismos de controlo está 

detalhado nas tabelas a seguir apresentadas. 



 
 

Plano de prevenção de riscos de gestão, corrupção e infrações conexas 
 

19 | 48 
 

Área    Conflito de interesses           
 

  

          

Atividade   Descrição do evento 
Classificação do 

risco   Descrição dos controlos 
 

Responsabilidade 
  P I RI    

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conflito de 
interesses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Acumulação de funções sem formalização 3 2 6 

  

Formalizar a tomada de conhecimento Código de Conduta Ética 

CA, SGRH 
    

Declarações de incompatibilidades 

 

    

Envio, anual, de e-mail/informação aos trabalhadores a recordar a necessidade de 
solicitar/informar a acumulação de funções, consoante o tipo de vínculo 

 

    

Alerta aos profissionais, através dos mecanismos internos de comunicação, da 
necessidade de formalização das situações de acumulação de funções 

 

  

Aceitar qualquer espécie de bonificação 2 2 4 

  

Política de conflito de interesses 

CA 
    

Código de Conduta do Gestor Público 
 

    

Código de Conduta Ética  
 

  

Conflito de interesses na contratação pública 2 3 6 

  

Verificar o cumprimento da legislação aplicável e normas internas que obrigam os 
profissionais a declararem a existência de conflitos de interesses 

SAL, SGRH 
    

Identificação e registo das situações de impedimento na composição dos júris de 
procedimento 

 

    

Obtenção de declarações dos interesses privados dos profissionais envolvidos na 
contratação pública 

 

  

Trabalhadores que aceitem cargos em entidades 
privadas 

3 2 6 

  

Código de Conduta do Gestor Público 
 
CA, Trabalhador 
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Área    Conflito de interesses           
 

  

          

Atividade   Descrição do evento 
Classificação do 

risco   Descrição dos controlos 
 

Responsabilidade 
  P I RI    

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conflito de 
interesses 
 
 

  

 
 
 
Trabalhadores que aceitem cargos em entidades 
privadas 

  

Código de Conduta Ética  

  
 
 
CA, Trabalhador 

    

Legislação aplicável 
 

  

Trabalhadores que deixaram o cargo público para 
exercerem atividades privadas 

3 2 6 

  

Código de Conduta Ética  

CA, Trabalhador 
    

Legislação aplicável 
 

    

Código de Conduta do Gestor Público 
 

  Disponibilização de informação confidencial 2 3 6 
  

Perfis de acesso criados em função da categoria profissional, partindo sempre do 
princípio do minimizado acesso a dados 

SGSI 

    

Procedimentos de deteção de violação do dever de sigilo 
 

  

Utilização das instalações, equipamento e 
serviços do CHPVVC para servir interesse 
privados/pessoais 

3 3 9 

  

Auditorias às listas de espera  

Chefias Intermédias 
da área de 
produção     

Normas de gestão de listas de espera 
 

    

Análise periódica da proveniência e destino de doentes atendidos no Serviço de 
Urgência 

 

  Independência técnica e conflito de deveres 2 3 6 
  

Comissão de Ética 

CA 

    

Códigos de Conduta Ética e Deontologia Profissional 
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Área   Contratação Pública              

 
 

    
 

 
 

 

Atividade 
  

Descrição do evento 
Classificação do 

risco   
Descrição dos controlos 

 
Responsabilidade 

  P I RI    
          

Planeamento 

  

Inexistente ou deficiente avaliação das 
necessidades de contratação  

3 3 9 

  
Planos de atividades por Departamento/Serviço/Unidade aprovados pelo CA 

CA, SAL, SF, Chefias 
Intermédias 

    
Fundamentação da decisão de contratar  

 

    
Contratualização interna com os Departamentos/Serviços 

 

    
Normas técnicas e relatórios técnicos  

 

    
Pedido de autorização acompanhado de justificação e análise custo-benefício  

 

    
Circuito de autorização das contratações 

 

  

Estimativas de custos desajustadas com os 
objetivos dos Departamentos/Serviços/Unidades 

2 3 6 

  
Planos de atividades por Departamento/Serviço/Unidade aprovados pelo CA 

SPAG, Chefias 
Intermédias      

Contratualização interna com os Departamentos/Serviços/Unidades 
 

    
Utilização de instrumentos que permitem fazer projeções com base em histórico de 
aquisições e produção 

 

Organização   
As responsabilidades dos intervenientes no 
processo de aquisição de bens e serviços não 
estão claramente definidas  

2 3 6 
  

Regulamento Interno do Serviço com descrição do conteúdo funcional e identificação 
dos profissionais envolvidos no processo 

SAL 

    
Segregação de funções  

 

Procedimentos pré 
contratuais 

  Inexistente ou deficiente verificação e adequação 
dos procedimentos pré-contratuais  

2 3 6 
  

Parecer de conformidade legal e administrativa 

SAL  

    
Verificação dos procedimentos pré-contratuais  
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Área   Contratação Pública              

 
 

    
 

 
 

 

Atividade 
  

Descrição do evento 
Classificação do 

risco   
Descrição dos controlos 

 
Responsabilidade 

  P I RI    
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escolha do 
procedimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Falta de fundamentação para a escolha do 
procedimento 

3 3 9   

Fundamentar a escolha do procedimento com base na legislação e orientações em 
vigor  

CA, SAL 

    
Parecer de conformidade legal e administrativa 

 

  

Identificação do fornecedor no pedido de 
autorização para contratar  

2 2 4 

  
Processos de aquisição centralizados em um único serviço  

CA, SAL  

    
Cumprimento da legislação aplicável 

 

    
Parecer de conformidade legal e administrativa 

 

    
Procedimento de contratação publicitado 

 

    
Promover a concorrência  

 

  

Recorrer a ajuste direto sem justificação bastante  3 2 6 

  
Procedimento interno com a definição das condições de adoção do ajuste direto  

CA, SAL 

    
Privilegiar o recurso a procedimentos concorrenciais 

 

    

Procedimento de controlo interno que assegurem o cumprimento dos limites ao 
convite às mesmas entidades 

 

    
Cumprimento da legislação aplicável 

 

    
Procedimento de contratação publicitado 
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Área   Contratação Pública              

 
 

    
 

 
 

 

Atividade 
  

Descrição do evento 
Classificação do 

risco   
Descrição dos controlos 

 
Responsabilidade 

  P I RI    
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escolha do 
procedimento 
 
 
 

    
Parecer de conformidade legal e administrativa 

 

    
Promover a concorrência através da consulta a mais do que um concorrente  

 

  

Ajustes diretos sem conhecimento prévio dos 
preços de mercado 

3 2 6 

  

Consulta informal ao mercado a pelo menos 3 entidades, com evidência apensa ao 
processo de aquisição 

CA, SAL 
    

Privilegiar o recurso a procedimentos concorrenciais 
 

    
Parecer de conformidade legal e administrativa 

 

  

Desadequada ou inexistente fundamentação para 
a escolha do procedimento  

3 2 6 

  
Parecer de conformidade legal e administrativa 

SAL e CA 
    

Procedimento de controlo interno que assegurem o cumprimento dos limites ao 
convite às mesmas entidades 

 

    
Privilegiar o recurso a procedimentos concorrenciais 

 

    

Fundamentar a escolha do procedimento com base na legislação e orientações em 
vigor  

 

 
 
 
 
Caderno de 
encargos 
 
 

  
Cadernos de encargos incompletos, sem 
contemplar todas as especificações técnicas ou 
com cláusulas discriminatórias  

3 3 9 

  

Especificações técnicas definidas no caderno de encargos adequadas à natureza das 
prestações objeto do contrato a celebrar  

SAL, CTA, Júris 
    

Parecer de conformidade legal e administrativa 
 

    

Verificação dos requisitos fixados por forma a impedir o afastamento de concorrentes, 
mediante a imposição de condições inusuais ou demasiado exigentes e/ou restritivas  
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Área   Contratação Pública              

 
 

    
 

 
 

 

Atividade 
  

Descrição do evento 
Classificação do 

risco   
Descrição dos controlos 

 
Responsabilidade 

  P I RI    
          

 
 
 
 
 
 
Caderno de 
encargos 
 
 

  

Critérios subjetivos na avaliação das propostas  3 3 9 

  
Grelhas de avaliação das propostas definidas antes de conhecidos os candidatos  

CA, SAL, Júris, CTA 

    
Informação clara aos interessados dos critérios e fatores de avaliação das propostas  

 

    
Submissão a decisão do CA de situações excecionais  

 

    

Caderno de encargos com a definição clara de critérios por forma a assegurar soluções 
iguais para situações análogas  

 

    
Parecer de conformidade legal e administrativa 

 

Contratos 

  
Negociação e redação do contrato feita pelo 
mesmo profissional  

2 3 6 

  

Regulamento interno do Serviço e procedimentos de controlo interno, com atribuição 
e definição de todas as funções existentes no Serviço 

SAL 
    

Segregação de funções com diferentes níveis de avaliação e decisão  
 

    
Parecer de conformidade legal e administrativa 

 

  Incumprimento dos requisitos legais que ponham 
em causa a execução do contrato ou de alguma 
forma a sua não inclusão acarrete ónus para o 
CHPVVC 

2 3 6 

  
Acompanhamento da execução do contrato  

SAL, GC 
    

Avaliação de fornecedores 
 

    
Parecer de conformidade legal e administrativa 

 

  

Clausulado do contrato ambíguo, pouco claro, 
com lacunas que possam implicar o agravamento 
dos custos contratuais ou o incumprimento de 

3 3 9 

  
Clausulado de acordo com o caderno de encargos SAL 
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Área   Contratação Pública              

 
 

    
 

 
 

 

Atividade 
  

Descrição do evento 
Classificação do 

risco   
Descrição dos controlos 

 
Responsabilidade 

  P I RI    
          

  

prazos de execução  

  
Parecer de conformidade legal e administrativa 

 

Conflito de 
interesses 

  

Existência de conflito de interesses  3 3 9 

  

Legislação aplicável e normas internas que obrigam os profissionais a declararem a 
existência de conflitos de interesses 

SAL, SGRH 
    

Identificação e registo das situações de impedimento na composição dos júris de 
procedimento 

 

    

Publicação na página eletrónica do CHPVVC das declarações de incompatibilidades nos 
elementos dos júris e comissões técnicas de análise 

 

    

Obtenção de declarações dos interesses privados dos profissionais envolvidos na 
contratação pública  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gestão do contrato 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Incumprimento dos pressupostos legais previstos 
para a existência de “trabalhos 
complementares”, nomeadamente: 

3 3 9 

  

Verificação da natureza dos “trabalhos complementares”, concretamente os aspetos 
técnicos e jurídicos  

SIET, SAL, GC 

  

. Se os ”trabalhos complementares” respeitam a 
“obras novas” 

  

Verificação de ocorrência imprevista e imprevisível que originou “trabalhos 
complementares”  

 

  

. Se os “trabalhos complementares” não podem 
ser técnica ou economicamente separados do 
objeto do contrato sem inconvenientes graves 
para a entidade adjudicante, ou ainda, que sejam 
separáveis são necessários à conclusão do objeto 
contratual   

Verificação da impossibilidade técnica e económica de separação de “trabalhos 
complementares” do objeto do contrato sem inconvenientes graves para a entidade 
adjudicante, ou, ainda que sejam separáveis, são necessários à conclusão do objeto 
contratual  

 

  
. Se os “trabalhos complementares” resultam de 
uma circunstância imprevista   

 

  
. Se os montantes de “trabalhos 
complementares” não ultrapassa os limites legais   

Formalização por escrito do contrato de “trabalhos complementares” 
 

  
. Se o contrato de “trabalhos complementares” é 
formalizado por escrito   

Acompanhamento regular do desempenho do contratante por profissionais que não 
tiveram intervenção no processo de contratação  
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Área   Contratação Pública              

 
 

    
 

 
 

 

Atividade 
  

Descrição do evento 
Classificação do 

risco   
Descrição dos controlos 

 
Responsabilidade 

  P I RI    
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestão do contrato 
 
 

  

Ausência ou ineficiente controlo da execução do 
contrato  

3 3 9 

  

Acompanhamento regular do desempenho do contratante por profissionais que não 
tiveram intervenção no processo de contratação  

SAL, GC, SIET 
    

Empreitadas: Fiscalização interna efetuada por técnico que não intervir no processo de 
contratação ou fiscalização externa 

 

    

Outros contratos: Planos de monitorização interna, enviados ao CA para conhecimento 
com eventuais medidas corretivas 

 

  

Deficiente acompanhamento e avaliação do 
contratante de acordo com os níveis de 
quantidade e/ou qualidade estabelecidos no 
contrato e documentos anexos, designadamente: 

3 3 9 

  

Verificação periódica dos bens e serviços adquiridos/obra executada efetuados por 
mais do que um profissional e obrigatoriamente por quem não interveio no processo 
de contratação  

SIET, GC, SAL   

. Inexistência de relatórios de avaliação do 
desempenho do contratante   

Registo do desvio temporal e financeiro entre o adjudicado e o executado, bem como 
as respetivas causas  

 

  

. Inexistência de ensaios e/ou controlo de 
qualidade aos bens e serviços adquiridos/obra 
executada, prévios à sua aceitação   

Avaliação de fornecedores  
 

  
 

  
Monitorização dos custos adicionais  

 

  
Ausência de advertências, desde que detetadas 
situações irregulares, ou derrapagem no custos e 
nos prazos  

3 3 9   

Envio de advertências, em devido tempo, ao fornecedor/prestador de serviços, logo 
que se detetem situações irregulares e/ou derrapagem de custos e de prazos 
contratuais  CA, SAL, GC, SIET 

    
Nomeação do gestor do contrato 

 

 
Conformidade 
 
 

  Incumprimentos dos procedimentos internos e 
da legislação aplicável  

3 3 9 
  

Auditorias periódicas efetuadas pelo Serviço com o objetivo de aferir do cumprimento 
dos procedimentos instituídos  

SAL 

    
Parecer de conformidade legal e administrativa 
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Área   Contratação Pública              

 
 

    
 

 
 

 

Atividade 
  

Descrição do evento 
Classificação do 

risco   
Descrição dos controlos 

 
Responsabilidade 

  P I RI    
          

 
 
Conformidade 

  
Adjudicação não autorizada  2 3 6 

  
Submissão de todas as adjudicações à aprovação superior de acordo com a delegação 
de competências instituída  

CA, SAL 

    
Parecer de conformidade legal e administrativa 
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Área   Recursos Humanos              

 
 

    
 

 
 

 

Atividade 
  

Descrição do evento 
Classificação do 

risco 

 
Descrição dos controlos 

 
Responsabilidade 

  P I RI  
          

Organização 

  
Indefinição na organização do 

Serviço/Departamento/Unidade, 

nomeadamente:  

. Dependência hierárquica  

. Definição de responsabilidades 

2 3 6 

Funções definidas no regulamento interno do CHPVVC, com as respetivas 
dependências hierárquicas 

CA, Chefias 
Intermédias  

  

Regulamento interno do Serviço e procedimentos de controlo interno, com atribuição 
e definição de todas as funções existentes no Serviço 

 

  
Segregação de funções 

 

Delegação de 
competências 

  Delegação de competências, designadamente: 

3 3 9 

Publicitação das delegações e subdelegações de competências 
CA, Delegante e 
Delegado 

  . Inexistência de delegação de competências  

  . Abuso da autoridade delegada 
Identificação das decisões tomadas sob delegação ou subdelegação de competências 

 

  . Exercício indevido da autoridade delegada  

Conflito de 
interesses 

  

Conflito de interesses. 2 3 6 

Código de Conduta Ética  

CA, SGRH, Todos os 
Profissionais 

  
Política de conflitos de interesses  

 

  

Legislação aplicável e normas internas que alertam os profissionais para a 
obrigatoriedade de declararem a existência de conflitos de interesses 

 

  

Todos os funcionários que se encontram em regime de acumulação de funções devem 
solicitar autorização ou informar consoante o aplicável 

 

 
Avaliação 
 
 

  
Deficiente avaliação dos profissionais, 
designadamente: 

3 2 6 

Publicitar as normas instituídas para aplicação do SIADAP 
 
 
SGRH, CAS 
 
   

. Objetivos desajustados às tarefas realizadas Formar os avaliadores 
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Área   Recursos Humanos              

 
 

    
 

 
 

 

Atividade 
  

Descrição do evento 
Classificação do 

risco 

 
Descrição dos controlos 

 
Responsabilidade 

  P I RI  
          

 
 
Avaliação 
 

  
. Potencial discricionariedade no processo de 
avaliação do profissional 

Regras a adotar em casos de possível discricionariedade 
  

 
SGRH, CAS 

  

. Deficiente fundamentação das decisões da 
avaliação 

Normas instituídas para aplicação do SIADAP 
 

Recrutamento 

  Deficiente avaliação das necessidades de 
contratação 

2 3 6 
Plano de atividades dos Departamentos/Serviços/Unidades com identificação das 
necessidades de recursos humanos 

CA, Chefias 
Intermédias 

   

  Contratação sem critérios previamente definidos 2 3 6  Definição fundamentada do perfil dos profissionais a contratar  CA, SGRH 
   

  

Recrutamento sem assegurar os princípios da 
igualdade de oportunidades, da imparcialidade, 
da boa-fé e da não discriminação, bem como da 
publicidade, exceto em casos de manifesta 
urgência devidamente fundamentada 

2 3 6 

Publicitação do aviso de recrutamento com identificação inequívoca do perfil 
pretendido 

CA, SGRH 

  
Normativo legal aplicável 

 

Gestão de recursos 
humanos 

  

Utilização excessiva de mecanismos excecionais 
de promoção na carreira 

2 3 6 Cumprimento da legislação aplicável CA, SGRH 

  

Trabalho realizado para além do horário sem 
justificação bastante e sem prévia autorização 

3 3 9 

Regulamento interno do Serviço  

CA, SGRH, Chefias 
Intermédias 

  
Política de vencimentos 

 

  
Não considerar qualquer trabalho realizado após o horário sem autorização prévia 

 

  
Regras para utilização de bolsa de horas 

 

  
Utilização excessiva do recurso ao trabalho 
extraordinário como forma de suprir 

3 3 9 
Plano de atividades dos Departamentos/Serviços/Unidades com identificação das 
necessidades de recursos humanos 

CA, SGRH, Chefias 
Intermédias 
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Área   Recursos Humanos              

 
 

    
 

 
 

 

Atividade 
  

Descrição do evento 
Classificação do 

risco 

 
Descrição dos controlos 

 
Responsabilidade 

  P I RI  
          

  

necessidades permanentes dos serviços Planos de trabalho e procedimento de autorização prévia para realização de trabalho 
extraordinário 

 

Vencimentos 

  
Alteração não autorizada de dados mestre  2 3 6 

Regulamento interno do Serviço e procedimentos de controlo interno, com atribuição 
e definição de todas as funções existentes no Serviço 

SGRH 

  

Erros no processamento dos vencimentos, 

nomeadamente:  

. Inadequado registo dos tempos trabalhados 

. Inadequado controlo de assiduidade 

. Inadequado controlo e autorização de trabalho 

suplementar e extraordinário 

. Processamento de abonos e descontos não 

autorizados 

. Erros ou omissões no registo de alterações 

mensais (faltas, horas extra, remunerações não 

regulares) 

. Erro na atribuição de dias de férias 

3 3 9 

Registo biométrico de assiduidade 

SGRH e Chefias 
Intermédias 

  
Regulamento interno do Serviço e procedimentos de controlo interno 

 

  
Segregação de funções 

 

  
Ações de formação periódicas para melhorar o desempenho dos profissionais 

 

  
Aplicação informática para controlo de assiduidade 

 

  
Integração entre as aplicações de controlo de assiduidade e processamento de 
vencimentos 

 

  
Horários aprovados e registados na aplicação de assiduidade 
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Área   Sistemas de Informação           
 

  

        
 

 

Atividade 
 

Descrição do evento 
Classificação do 

risco 

 
Descrição dos controlos 

 
Responsabilidade 

P I RI  
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confidencialidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fornecer informações não autorizadas a terceiros 2 3 6 

Política de segurança da informação 

SGSI, SPAG, EPD 

Vedada a criação de perfis genérico em ambiente de produção 
 

Perfis de acesso criados em função da categoria profissional, partindo sempre do 
princípio do minimizado acesso a dados 

 

Data Protection Officer 
 

Conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados 
 

Aceder a informação indevida 3 3 9 

Perfis de acesso criados em função da categoria profissional, partindo sempre do 
princípio do minimizado acesso a dados 

SGSI, EPD Política de segurança da informação 
 

Alteração periódica das senhas de acesso 
 

Partilha de senhas entre os utilizadores 3 3 9 

Responsabilização dos titulares das senhas de acesso pela sua utilização 
SGSI, EPD, Todos os 
Utilizadores 

Política de segurança da informação 
 

Sessões de trabalho abertas sem a presença do 
respetivo utilizador 

3 2 6 Responsabilização dos titulares das senhas de acesso pela sua utilização SGSI, EPD, Todos os 
Utilizadores 
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Área   Sistemas de Informação           
 

  

        
 

 

Atividade 
 

Descrição do evento 
Classificação do 

risco 

 
Descrição dos controlos 

 
Responsabilidade 

P I RI  
         

 
 
 
Confidencialidade 
 

 
Sessões de trabalho abertas sem a presença do 
respetivo utilizador 
 

Definição de bloqueio automático de sessão 
  

 
SGSI, EPD, Todos os 
Utilizadores 

Política de segurança da informação 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integridade da 
informação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manipulação ou destruição de dados. 2 3 6 

Níveis de segurança e controlo dos acessos à informação 

SGSI, EPD 

Gestão de acessos por perfil 
 

Responsabilização dos titulares das senhas de identificação pela sua utilização 
 

Data Center com sistema de monitorização e controlo e acesso restrito a profissionais 
autorizados 

 

Procedimento de backups adequados aos dados 
 

Política de segurança da informação 
 

Cumprimento de normas e legislação na área de cibersegurança 
 

Inspeções físicas regulares 
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Área   Sistemas de Informação           
 

  

        
 

 

Atividade 
 

Descrição do evento 
Classificação do 

risco 

 
Descrição dos controlos 

 
Responsabilidade 

P I RI  
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integridade da 
informação 
 
 

Deficiente integração entre aplicações 
informáticas 

3 3 9 

Análise da informação de erro gerada pelas aplicações aquando da integração 
SGSI, SGF, SPAG, SAL 
e SGRH 

Realização de auditorias às informações integradas, correção de erros 
 

Roubo ou perda de informação institucional, 

podendo colocar em causa a privacidade da 

informação do utente e a “continuidade de 

serviço” (Ciberataques) 

2 3 6 

Reforço e/ou atualização nos mecanismos tecnológicos de segurança (firewall, 
antivírus, anti-spam, …) 

SGSI e Todos os 
Utilizadores 

Manutenção de soluções de segurança (firewall e antivírus) licenciados e atualizados 
 

Garantir atualizações dos sistemas operativos 
 

Sessões de formação/sensibilização e alertas para consciencializar os utilizadores e 
promover as Boas Práticas  

 

Política de segurança da informação 
 

Auditorias de segurança 
 

    
Reporte de incidentes às entidades que gerem a situação a nível nacional 

 

 
 
Disponibilidade dos 
sistemas de 
informação 
 
 

Contratualização inadequada de serviços de 
assistência técnica 

3 3 9 

Gestor do Contrato 

SGSI Service Level Agreement 
 

Avaliação do desempenho do fornecedor do serviço 
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Área   Sistemas de Informação           
 

  

        
 

 

Atividade 
 

Descrição do evento 
Classificação do 

risco 

 
Descrição dos controlos 

 
Responsabilidade 

P I RI  
         

 
 
 
Disponibilidade dos 
sistemas de 
informação 
 

Interrupção de serviços fornecidos pelos sistemas 
de informação 

3 3 9 

Procedimentos de atuação em caso de falha dos sistemas de informação  

SGSI, Chefias 
Intermédias Plano de contingência 

 

Garantir planos de manutenção adequados 
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Área   Gestão Financeira           
 

  

 
 

    
 

 
 

 

Atividade 
  

Descrição do evento 
Classificação do 

risco   
Descrição dos controlos 

 
Responsabilidade 

  P I RI    
         

Operações 
contabilísticas 

  
Movimento de transações da contabilidade, 

nomeadamente: 

. Não registados 

. Anulados sem autorização 

. Registados incorretamente 

. Alterados 

 
 
 

3 3 9 

  
Conferência das transações 

SGF 

    
Segregação de funções 

 

    
Monitorização da execução das tarefas 

 

    
Integração automáticas entre aplicações informáticas 

 

    
Manual de procedimentos administrativos e contabilísticos  

 

 
 
 
 
 
 
 
Recebimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Incumprimento do contrato programa 3 3 9 

  
Acompanhamento da execução do contrato programa 

CA, SPAG e Chefias 
Intermédias 

    
Planos de atividades dos Departamentos/Serviços/Unidades 

 

    
Contratualização interna alinhada com o contrato programa  

 

    
Monitorização da contratualização interna 

 

  Recebimento de taxas moderadoras sem a 
impressão do respetivo recibo 

3 3 9 
  

Alerta aos utentes da obrigatoriedade dos serviços emitirem o recibo 

SGD 

    
Procedimento interno sobre recebimento de taxas moderadoras 

 

  
Atribuir isenções de taxas moderadoras sem o 
comprovativo legal 

3 3 9 

  
Arquivo dos comprovativos que originaram a isenção das taxas moderadoras SGD 
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Área   Gestão Financeira           
 

  

 
 

    
 

 
 

 

Atividade 
  

Descrição do evento 
Classificação do 

risco   
Descrição dos controlos 

 
Responsabilidade 

  P I RI    
         

Recebimentos 
    

Atualizar os dados do Utente de acordo com o RNU 
 

Cobrança 

  

Prescrição de dívida de terceiros 3 3 9 

  
Procedimento de cobrança de divida de terceiros 

SGF, SGD, GAJC 
    

Análise das faturas em dívida 
 

    
Procedimento interno sobre recebimento de taxas moderadoras 

 

    
Análise das taxas moderadoras em dívida 

 

  

Anular recibos sem justificação 3 3 9 

  
Procedimento interno sobre recebimento de taxas moderadoras 

SGD 
    

Procedimento de cobrança de divida de terceiros 
 

    
Arquivo dos recibos anulados e análise da justificação 

 

  
Sistema de cobrança ineficiente 3 3 9 

  
Procedimento de cobrança de divida de terceiros 

SGF 

    
Procedimento interno sobre recebimento de taxas moderadoras 

 

Depósitos bancários 
  

Controlo inadequado dos depósitos bancários 2 3 6 
  

Segregação de funções 

SGF 

    
Reconciliações bancárias 
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Área   Gestão Financeira           
 

  

 
 

    
 

 
 

 

Atividade 
  

Descrição do evento 
Classificação do 

risco   
Descrição dos controlos 

 
Responsabilidade 

  P I RI    
         

    
Depósito integral dos valores recebidos 

 

Pagamentos 

  
Utilização indevida do fundo de maneio 2 3 6 

  
Procedimento de utilização de fundo de maneio 

SGF, áreas com 
fundo de maneio 

    
Conferências regulares do fundo de maneio 

 

  Incumprimento do plano de pagamentos 3 3 9 
  

Analise regular da antiguidade de saldos 

SGF 

    
Circuito de autorização de pagamentos 

 

  

Alteração não autorizada de dados mestre de 
fornecedores  

2 3 6 

  

Regulamento interno do Serviço e procedimentos de controlo interno, com atribuição 
e definição de todas as funções existentes no Serviço 

SGF 

  Pagamentos indevidos, nomeadamente: 

. Despesa sem prévio cabimento e compromisso 

. Despesas que não foram efetivamente 

realizadas 

. Despesa não autorizada 

. Valor pago diferente do faturado 

. Pagamentos não autorizados 

. Antes de obtenção do visto do TC 

. Após decisão de recusa do visto do T 

3 3 9 

  
Manual de procedimentos administrativos e contabilísticos  

SGF 

    
Procedimento de conferência de contas a pagar 

 

    
Conferência de faturas centralizada 

 

    
Segregação de funções 

 

    
Circuito de autorização de pagamentos 

 

    Circuito de autorização de despesa  
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Área   Gestão Financeira           
 

  

 
 

    
 

 
 

 

Atividade 
  

Descrição do evento 
Classificação do 

risco   
Descrição dos controlos 

 
Responsabilidade 

  P I RI    
         

Faturação 

  

Faturação deficiente, nomeadamente: 

. Atraso na faturação 

. Faturar serviços não prestados 

. Não faturar os serviços prestados 

3 3 9 

  
Respeitar os prazos legalmente estabelecidos 

SGF 
    

Comparar serviços prestados e faturação emitida 
 

    
Procedimento para a faturação de serviços prestados 

 

    
Manual de procedimentos administrativos e contabilísticos  

 

 
 
 
 
 
 
 
Informação de 
gestão 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Informação de apoio à tomada de decisão 
inadequada 

3 3 9 

  
Verificar a solidez da informação fornecida 

SAPG, SGF, SGSI 
    

Análise dos ficheiros de erros de integrações 
 

    
Integrações automáticas entre aplicações informáticas 

 

  

Informação de produção inadequada 3 3 9 

  
Análise de erros de integração entre aplicações informáticas 

SPAG, SGSI, Chefias 
Intermédias  

    
Verificar a solidez da informação fornecida 

 

    
Integrações automáticas entre aplicações informáticas 

 

    
Validação dos registos de produção 
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Área   Gestão Financeira           
 

  

 
 

    
 

 
 

 

Atividade 
  

Descrição do evento 
Classificação do 

risco   
Descrição dos controlos 

 
Responsabilidade 

  P I RI    
         

 
 
 
 
Informação de 
gestão 
 

  

Informação financeira inadequada 3 3 9 

  
Certificação legal de contas 

SGF 
    

Verificar a solidez da informação fornecida 
 

    
Análise dos ficheiros de erros de integrações 
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Área   Ativos           
 

  

 
 

    
 

 
 

 

Atividade 
  

Descrição do evento 
Classificação do 

risco   
Descrição dos controlos 

 
Responsabilidade 

  P I RI    
         

Aquisição de bens e 
serviços 

  
Compras não autorizadas 3 3 9 

  
Assunção de compromissos de acordo com a delegação de competências 

CA e SAL 

    
Compromisso sujeito a prévia autorização 

 

  
Notas de encomenda incorretas  3 3 9 

  
Comparar autorizações de compra com as notas de encomenda 

CA, SAL  

    
Centralização da emissão de notas de encomenda em um único serviço 

 

  Produtos em quantidade excessiva ou 
insuficiente 

3 3 9 
  

Acordar níveis de fornecimento com os serviços 
SAL, SF 

    
Definir níveis de stock  em armazém 

 

  
Dados mestre desatualizados 3 3 9 

  
Cadastro atualizado de artigos 

SAL 

    
Cadastro de preços atualizado 

 

  
Alteração não autorizada de dados mestre 2 3 6 

  

Regulamento interno do Serviço e procedimentos de controlo interno, com atribuição 
e definição de todas as funções existentes no Serviço 

SAL 

  Receção de serviços, materiais e bens não 
registados 

3 3 9 
  

Segregação de funções 
SAL e SF 

    
Análise de encomendas em atraso ou não satisfeitas 

 

Existências   
Irregular movimento de existências 3 3 9 

  
Inventários parciais ao longo do ano 

SAL e SF 

    
Registo de entradas centralizado - uma porta de entrada 
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Área   Ativos           
 

  

 
 

    
 

 
 

 

Atividade 
  

Descrição do evento 
Classificação do 

risco   
Descrição dos controlos 

 
Responsabilidade 

  P I RI    
         

    
Registo das devoluções ao armazém  

 

Inventários 

  

Inventário físico deficiente 3 3 9 

  
Procedimento de inventário 

SAL, SIET, SF  
    

Inventários parciais ao longo do ano 
 

    
Inventário geral anual 

 

Abates 

  

Deficiente procedimento de abates, 

nomeadamente: 

. Sem movimentos contabilísticos associados 

. Sem autorização e/ou sem identificar o tipo de 

abate 

. Falta de comunicação ao Serviço de Finanças 

 

2 3 6 

  
Autorização para a realização dos abates 

SIET, SGF, SGSI, SF, 
SAL 

    
Comunicação prévia da data de abate ao Serviço de Finanças 

 

    
Procedimento escrito  

 

    
Identificação dos responsáveis 

 

 
 
 
 
 
 
Salvaguarda de 
ativos 
 
 
 

  
Apropriação indevida de bens públicos 2 3 6 

  
Verificação aleatória, da existência física dos bens, efetuada periodicamente 

SIET, SAL 

    
Uma única porta de entrada/saída 

 

  
Entrada/saída e bens não autorizada 2 3 6 

  
Procedimentos de receção e circulação de bens 

SAL, SIET 

    
Uma única porta de entrada/saída 

 

  

Apropriação ou movimentos indevidos de 
dinheiro 

3 2 6 

  
Verificação periódica dos valores à guarda do tesoureiro 

 
SGF, SGD 
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Área   Ativos           
 

  

 
 

    
 

 
 

 

Atividade 
  

Descrição do evento 
Classificação do 

risco   
Descrição dos controlos 

 
Responsabilidade 

  P I RI    
         

 
 
 
 
 
Salvaguarda de 
ativos 
 

  

 
 
 
 
Apropriação ou movimentos indevidos de 
dinheiro 
 
 
 

  
Comparar valor cobrado e valor depositado 

  
 
 
 
 
SGF, SGD 
 
 

    
Procedimento de conferência de recebimento de taxas moderadoras 

 

    
Conferência dos valores recebidos 

 

    
Segregação de funções 
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Área   Produção              

 
 

    
 

 
 

 

Atividade 
  

Descrição do evento 
Classificação do 

risco   
Descrição dos controlos 

 
Responsabilidade 

  P I RI    
         

Acompanhamento/
monitorização 

  

Incumprimento do contrato programa 1 3 3 

  
Acompanhamento da execução do contrato programa 

CA, SPAG, Chefias 
Intermédias 

    
Reuniões de acompanhamento do contrato programa com os serviços produtores 

 

    
Planos de atividades dos Departamentos/Serviços/Unidades 

 

    
Contratualização interna alinhada com o contrato programa 

 

    
Monitorização da contratualização interna 

 

  

Produção realizada sem justificação/autorização 2 3 6 

  
Monitorização da produção realizada 

CA, SPAG, Chefias 
Intermédias  

    
Planos de atividades dos Departamentos/Serviços/Unidades 

 

    
Contratualização interna   

 

    
Contrato Programa 

 

Registo 

  

Deficiente registo da produção realizada 3 3 9 

  
Formação periódica dos funcionários  

SPAG, ULGA, 
Chefias Intermédias 

    
Procedimentos escritos e autorizados 

 

    
Monitorização da produção realizada 

 

    
Identificação de erros nos registos da produção 
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Área   Produção              

 
 

    
 

 
 

 

Atividade 
  

Descrição do evento 
Classificação do 

risco   
Descrição dos controlos 

 
Responsabilidade 

  P I RI    
         

Acessibilidade 

  
Incumprimento dos TMRG 2 3 6 

  
Monitorização das listas de espera 

CA, ULGA, Chefias 
Intermédias  

    
Contratualização interna 

 

  
Deficiente utilização da capacidade instalada 3 3 9 

  
Plano de atividades dos Departamentos/Serviços/Unidades 

CA, SPAG, Chefias 
Intermédias 

    
Monitorização da produção realizada 
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Estratégias de aferição do plano 
 
A identificação dos eventos de risco é 

fundamental para avaliar a exposição da 

organização ao elemento incerteza. Esta 

avaliação exigiu, e exige, um levantamento 

exaustivo dos processos identificados como 

sendo de maior risco, assim como a sua 

avaliação e monitorização. 

 

 

 

Responsabilidade 
 
Os profissionais são encorajados a refletir sobre 

os procedimentos instituídos por forma a, 

sempre que entenderem pertinente, 

apresentarem aos seus superiores hierárquicos 

propostas de melhoria dos controlos existentes 

para os eventos de risco inerentes à sua área de 

atuação.  

Aos responsáveis dos departamentos / serviços 

/ unidades compete a identificação e avaliação 

dos eventos de risco inerentes à respetiva 

atividade, assim como o desenho dos controlos 

adequados à sua mitigação e respetiva 

implementação e, sempre que ocorram novos 

eventos, rever e ou reavaliar os riscos e 

respetivos controlos.  

O Conselho de Administração é o órgão máximo 

com responsabilidade dos processos de controlo 

interno e gestão de riscos. 

Ao SAI compete avaliar os processos de controlo 

interno e de gestão de riscos elaborar o plano 

de prevenção de riscos de gestão, de corrupção 

e infrações conexas e o respetivo relatório anual 

de execução 

 

 

 

 

Reavaliação 
 
Considerando que as organizações são 

dinâmicas e funcionam em ambientes 

dinâmicos, o plano de prevenção de riscos de 

gestão, de corrupção e infrações conexas é um 

instrumento que deve ser reavaliado 

anualmente. Essa reavaliação deve: 

i. Ter em conta as alterações que possam ter 

ocorrido no centro hospitalar e/ou no meio 
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em que está inserido e que provoquem 

novos eventos e/ou eventos cujo risco não 

está devidamente avaliado/mitigado; 

ii. Aferir se os controlos implementados são 

eficazes; 

iii. Identificar oportunidades de melhoria. 

A reavaliação da adequabilidade do plano é da 

responsabilidade do dirigente do departamento 

/ serviço / unidade, na parte respetiva. 

 

 

Monitorização 
Sem monitorização não há garantias de um 

controlo adequado. A monitorização do plano é 

realizada pelo SAI de acordo com o plano anual 

de auditoria interna com o objetivo de verificar 

o cumprimento dos mecanismos implementados 

para responder aos riscos de gestão, de 

corrupção e infrações conexas, assim como 

aferir se as medidas adotadas são adequadas 

aos objetivos pretendidos. 

 

 

Relatório de execução 
 
O SAI efetua o controlo periódico do plano no 

sentido de verificar a sua implementação e 

aplicação.  

No primeiro trimestre do ano n+1 elabora o 

relatório de execução do plano do ano n. 

O relatório anual de execução do plano 

prevenção de riscos de gestão, de corrupção e 

infrações conexas é aprovado e submetidos pelo 

conselho de administração ao conselho de 

prevenção da corrupção e aos membros do 

Governo responsáveis pelas áreas das finanças e 

da saúde. 
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Glossário 
 
Abuso de poder  
– Comportamento do funcionário que abusa de 
poderes ou viola deveres inerentes às suas funções, 
com intenção de obter, para si ou para terceiro, 
benefício ilegítimo ou causar prejuízo a outra pessoa. 
 
Concussão  
– Conduta do funcionário que, no exercício das suas 
funções ou de poderes de fato delas decorrentes, por 
si ou por interposta pessoa com o seu consentimento 
ou ratificação, receber, para si, para o Estado ou para 
terceiro, mediante indução em erro ou 
aproveitamento de erro da vítima, vantagem 
patrimonial que lhe não seja devida, ou seja superior 
à devida, nomeadamente contribuição, taxa, 
emolumento, multa ou coima. 
 
Conflitos de interesses  
– Há conflitos de interesses sempre que os 
profissionais tenham interesse pessoal ou patrimonial 
em decisão que seja da sua competência, em cuja 
preparação participem ou que de algum modo 
possam influenciar.  
 
Controlo  
– Qualquer mecanismo de mitigação de riscos 
desenhado para promover a concretização dos 
objetivos do Centro Hospitalar. 
 
Corrupção  
– A prática de qualquer ato ou a sua omissão, seja 
lícito ou ilícito, contra o recebimento ou a promessa 
de uma qualquer compensação que não seja devida, 
para próprio ou para terceiros. 
 
Corrupção passiva para ato lícito  
– O profissional que por si, ou por interposta pessoa, 
com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou 
aceitar, para si ou para terceiro, sem que lhe seja 
devida, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou 
a sua promessa, para um qualquer ato ou omissão 
não contrários aos deveres do cargo, ainda que 
anteriores àquela solicitação ou aceitação. 
 
 
 
 
 
 

Corrupção passiva para ato ilícito  
– O profissional que por si, ou por interposta pessoal, 
com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou 
aceitar, para si ou para terceiro, sem que lhe seja 
devida, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou 
a sua promessa, para um qualquer ato ou omissão 
contrários aos deveres do cargo. 
 
Evento  
– Incidente ou ocorrência com origem externa ou 
interna que afeta a implementação da estratégia ou a 
concretização de objetivos estabelecidos. 
 
Impacto  
– Consequência ou resultado negativo associado à 
ocorrência de um evento de risco. 
 
Impacto alto  
– Impacto significativo sobre as atividades 
operacionais. 
 
Impacto baixo  
– Impacto baixo sobre as atividades operacionais. 
 
Impacto médio  
– Impacto moderado sobre as atividades 
operacionais. 
 
Infrações conexas  
– São exemplo de infrações conexas do crime de 
corrupção: o suborno, o peculato, o abuso de poder, a 
concussão, o tráfico de influência e a participação 
económica em negócio. Todos estes exemplos têm 
em comum a obtenção de uma vantagem (ou 
compensação) não devida. 
 
Interesse pessoal ou patrimonial  
– Por interesse pessoal ou patrimonial entende-se 
qualquer vantagem ou o afastamento de uma 
desvantagem, ainda que meramente potencial, para 
si próprios ou para outrem. 
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Participação económica em negócio  
– Comportamento do funcionário que, com intenção 
de obter, para si ou para terceiro, participação 
económica ilícita, lesar em negócio jurídico os 
interesses patrimoniais que, no todo ou em parte, lhe 
cumpre, em razão da sua função, administrar, 
fiscalizar, defender ou realizar. 
 
Peculato  
– Conduta do funcionário que ilegitimamente se 
apropriar, em proveito próprio ou de outra pessoa, de 
dinheiro ou qualquer coisa móvel, pública ou 
particular, que lhe tenha sido entregue, esteja na sua 
posse ou lhe seja acessível em razão das suas funções. 
 
Probabilidade de ocorrência  
– Representa a possibilidade de um dado evento se 
verificar. 
 
Probabilidade de ocorrência alta  
– O risco decorre de um processo corrente e 
frequente da organização.  
Potencial para ocorrer diversas vezes ao longo de um 
ano. 
 
Probabilidade de ocorrência baixa 
 – O risco decorre de um processo que apenas 
ocorrerá em circunstâncias excecionais.  
Improvável que ocorra. 
 
Probabilidade de ocorrência média  
– O risco está associado a um processo esporádico da 
organização que se admite que venha a ocorrer ao 
longo do ano.  
Pode ocorrer mais do que uma vez ao longo de um 
ano.  
 
Risco  
– É a possibilidade de determinado evento suceder e 
que, caso aconteça, terá um impacto na consecução 
dos objetivos traçados pela organização. 
 
Risco inerente  
– Risco intrínseco ao evento antes de implementar 
medidas de controlo para diminuir a probabilidade de 
ocorrência ou o impacto desse evento.  
 
 
 

Risco residual  
– Risco remanescente após a implementação do 
controlo. 
 
Segregação de funções  
– Separação de funções potencialmente 
conflituantes, especialmente as funções que se 
relacionam com a autorização, execução, controlo e 
contabilização das operações ou atividades, por 
forma a reduzir o risco de erro ou ações não 
apropriadas. 
 
Suborno  
– Pratica um ato de suborno quem convencer ou 
tentar convencer outra pessoa, através de dádiva ou 
promessa de vantagem patrimonial ou não 
patrimonial, a prestar falso depoimento ou 
declaração em processo judicial, ou a prestar falso 
testemunho, perícia, interpretação ou tradução, sem 
que estes venham a ser cometidos. 
 
Tráfico de influência  
– Comportamento de quem, por si ou por interposta 
pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, 
solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem 
patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, 
para abusar da sua influência, real ou suposta, junto 
de qualquer entidade pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             


