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Introdução 

O Conselho de Prevenção da Corrupção foi criado pela Lei n.O 54/2008, de 4 setembro e 

tem como objeto o desenvolvimento de uma atividade de âmbito nacional no domínio 

da prevenção da corrupção e infrações conexas. 

Em I de julho de 2009, o CPC aprovou a Recomendação n.o 112009, publicada no DR, 

2" série, n° 140, de 22/07/2009, sobre os planos de gestão de corrupção e infrações 

conexas, estabelecendo, no seu ponto I, que "os órgãos dirigentes máximos das 

entidades gestoras de dinheiros, valores ou património públicos, seja qual for a sua 

natureza, devem, no prazo de 90 dias, elaborar Planos de gestão de risco de corrupção 

e infrações conexas. " 

Em 7 de novembro de 2012, o CPC aprova a Recomendação n° 5/2012, publicada no 

DR, 2a série, n° 219, de 13/1112012 que prevê, que "as entidades de natureza pública, 

ainda que constituidas ou regidas pelo direito privado, devem dispor de mecanismos de 

acompanhamento e de gestão de conflitos de interesses, devidamente publicitados, que 

incluam também o periodo que sucede ao exercício de funções públicas, com indicação 

das consequências legais ". 

Por outro lado , o novo regime jurídico do setor público empresarial do estado, a que se 

refere o Decreto-Lei n.o 13312013 do Ministério das Finanças, publicado no DR, l.a 

série - N° 191 - 3/ 10/2013, no seu artigo 46 .°, vem reforçar a necessidade do 

cumprimento da legislação e regulamentação em vigor, relativas à prevenção da 

corrupção, bem como a sua publicitação, no sítio na Internet da Unidade Técnica, em 

obediência ao princípio da transparência. 

Para o cumprimento destas recomendações e no decurso de metodologias 

internacionalmente aceites sobre a gestão de risco, das quais destacamos o COSO, 

optou-se por estabelecer um plano mais amplo do que o inicialmente recomendado pelo 

CPC, que pudesse incluir, além dos riscos de corrupção e infrações conexas, os riscos 

.';.., de gestão mais relevantes, em consonância com a metodologia de gestão de risco 

recomendada pela ACSS, TP. 

É ainda de salientar o complexo e diversificado processo de fusão hospitalar em curso, 

contextualizado com a homologação do regulamento interno da instituição, que ocorreu 

em 20/ 1212012 e que condicionou as nomeações dos responsáveis, pelo que, só a partir 

daquele momento foi possível avançar com os trabalhos relacionados com a elaboração 
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do PGR. Por esse motivo, ainda não foi possível estender o seu âmbito a todas as áreas, 

sendo as referentes, nomeadamente, codificação clínica, formação ou o setor da 

logística, se prevêem incluir numa futura revisão do Plano. 

Este é acima de tudo um trabalho que se pretende continuo, quer no que concerne à 

identificação dos riscos, quer no que respeita às medidas de prevenção de riscos e da 

qual dependerá, como sempre, do profissionalismo e dedicação dos funcionários e 

colaboradores do CHUC. 

o presente documento estrutura-se nas seguintes partes: 

• Parte I - Caracterização do CHUC; 

• Parte II - Identificação dos riscos; 

• Parte III - Identificação de medidas de prevenção de riscos; 

• Parte IV - Gestão de conflitos de interesses; 

• Parte V - Divulgação, acompanhamento, avaliação e atualização do plano . 
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PARTE 1- Caracterização do CHUC 

O CHUC foi criado pelo DL n.O 30/2011 , de 2 de Março e é uma entidade pública empresarial, 

integrada na rede de prestação de cuidados do Serviço Nacional de Saúde (SNS) cujo número de 

identificação de pessoa coletiva é 510103448, com sede na Avenida Bissaya Barreto ou Praceta 

Professor Mota Pinto, da freguesia de Santo António dos Olivais, em Coimbra. 

O CHUC atualmente é composto pelas seguintes unidades hospitalares: 

• Pólo Hospitais da Universidade de Coimbra; 

• Pólo Hospital Geral; 

• Pólo Hospital Pediátrico; 

• Pólo Hospital Sobral Cid; 

• Pólo Maternidade Bissaya- Barreto; 

• Pólo Maternidade Daniel de Matos. 

1. Missão 

O CHUC tem como missão a prestação de cuidados de saúde de elevada qualidade e 

diferenciação, num contexto de formação, ensino, investigação, conhecimento científico e 

inovação, constituindo-se como uma referência nacional e internacional em áreas consideradas 

como pólos de excelência. 

2. Visão 

O CHUC será uma organização aberta, formada por uma rede de unidades hospitalares, serviços 

e tecnologias estruturadas e integradas para proporcionar um atendimento humanizado, 

completo, próximo, confiável e transparente à sociedade. 

Será um centro que se distingue pela qualidade de cuidados, capacidade de investigação, 

inovação e docência e pelo impacto positivo na comunidade, garantindo a efic iência e a 

sustentabilidade global a médio e longo prazo. 

3.Valores e princípios 

No cumprimento da sua missão, o CHUC e os seus profissionais perfilham os seguintes va lores 

e princípios: 

'" Serviço público com pr imado no doente; 

'" Respeito pela dignidade humana, pela diversidade cultural e religiosa e pelos direitos 

dos doentes; 

'" Universalidade do acesso a cuidados de saúde e equidade no tratamento; 

'" Rigor, integridade e responsabilidade; 

'" Elevados padrões de humanização, de qualidade e de competência técnica e científica 

dos serviços prestados; 
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./ Espírito de equipa; 

./ Respeito pelos valores de uma sociedade justa, solidária, humanista e personalista; 

./ Respeito pela cultura e pelas tradições fundadoras dos hospitais precursores, assumindo 

o dever de acrescentar algo ao capital de cultura herdado, numa perspetiva de 

desenvolver a cultura coletiva da nova instituição; 

./ Responsabilidade social; 

./ Respeito pelo ambiente. 

4.Atribuições, estratégias e objetivos 

O CHUC tem como atribuições, a prestação de cuidados de saúde diferenciados de qualidade 

em articulação com os cuidados de saúde primários, utilizando adequadamente os seus recursos 

humanos e materiais dentro dos princípios de eficácia e eficiência. 

O CHUC assumiu que o planeamento estratégico é a coluna vertebral de todo um projeto que se 

quer bem sucedido, e no qual se expressa o papel preponderante de liderança, que a instituição 

deve assumir num mercado que se prevê cada vez mais competitivo e em permanente mudança. 

Os objetivos estratégicos a definir terão em consideração o conjunto de oportunidades internas e 

externas existentes e assegurarão as seguintes vertentes: 

./ Económica: incentivar a promoção da sustentabilidade, da eficiência económica e 

financeira , que passará, nomeadamente, por combater a dispersão, a assimetria e o 

desperdício de recursos; melhorar a eficiência na gestão da logística hospitalar numa 

perspetiva de melhoria da qualidade dos serviços prestados; operacionalizar o 

planeamento estratégico em saúde; otimizar os gastos com a prestação de cuidados de 

saúde; 

./ Social: promover cuidados de saúde de excelência baseados na eficiência, 

apresentando-se o CHUC como um centro assistencial de elevada competência, dotado 

dos mais avançados recursos tecnológicos e terapêuticos; melhorar a acessibilidade aos 

cuidados de saúde, numa perspetiva de satisfação das expectativas dos utentes; 

./ Internamente, promover a manutenção de relações laborais estáveis que de alguma 

forma proporcionam, por um lado, estabilidade no emprego aos colaboradores das 

diversas áreas de atuação da instituição, por outro, satisfação no desempenho das suas 

tarefas; 

./ Ambiental: incentivar resultados da atividade numa acrescida sustentabilidade 

ambiental, com implementação de políticas de qualidade efetiva que se coadunem com 

o forte compromisso, com a investigação, a promoção da inovação e do 

desenvolvimento tecnológico e terapêutico. 
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o CHUC na sua atividade, rege-se pelos seguintes objetivos: 

.,/ Acompanhar clinicamente os doentes, para além da alta hospitalar, sempre que for 

necessário; 

.,/ Promover o ensino superior e universitário, a formação e a investigação nas áreas 

clínicas e de apoio clínico, como catalisadores para uma prática de excelência, 

reforçando as sinergias existentes a nível nacional ; 

.,/ Otimizar a coordenação das atividades docentes e ass istenciais de forma a rentabiliza r 

os recursos humanos e financeiros; 

.,/ Desenvolver programas de melhoria da eficiência, tendentes a garantir o equilíbrio 

económico-financeiro. 

5.Área de influência e referenciação 

Nos termos do artigo 6° do regulamento interno do CHUC, sem embargo ao que vier a ser 

definído por via legislativa, em matéria de delimitação geográfica da área de influência do 

CHUC, considera-se a atual, resultante da soma das áreas das instituições fundida s. 

A actividade do CHUC responde à população da sua área de influência e abarca também a 

referenciação diferenciada no âmbito regiona l, nacional e internacional, com especial 

predisposição para a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). 

HUC-CHUC 

HG-CHUC 

Articulam-se. em termos de referenciaçào. com os 

Cuidados de Saúde Primários - os Centros de Saúde e 

as Unidades de Saúde Familiares - que integram a 

Unidade de Saúde de Coimbra Norte. Estendem a sua 

zona de influência direla a outras áreas da Região 

Centro, de acordo com as redes de referenciação de 

determinadas especialidades. e na ausência de valência 

nos respef;vos hospitais. ou à generalidade dos doentes 

que a ele recorram, quando não houver prejuízo para os 

da sua zona de influência, bem como com as entidades 

da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. 

A área de influência do HG-CHUC corresponde à zona 

da Unidade de Saúde de Coimbra-Sul (compreendendo 

as freguesias de S. Martinho do Bispo e de Soma Clara, 

em Coimbra, e os concelhos de Alvaiázere, Ansião, 

Castanheira de Pêra, Condeixa-o-Nova. Figueiró dos 

Vinhos, Montemor-o-Velho, Soure, Pedrógão Grande e 

Penela). Enquanto hospital central, o Hospilal Geral 

conslituia referência para os doentes encaminhados 

pelos Hospitais da Figueira da Foz. de Leiria, de 

Pombal e de Ca.stelo Branco. 
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HP-CHUC Abrange toda a Região Centro do país assumindo-se 

como hospital de referência para os hospitais distritais 

da mesma região e para os centros de saúde do distrito 

de Coimbra, constiluindo-se, ainda, como referência 

nacional para palologias especificas. 

MBB-CHUC Integra a Rede de Referenciaçào Materno-Infantil 

constituindo, simultaneamente, um hospital de apoio 

perinatal (referência para 21 Centros de Saúde da Sub-

Região de Saúde de Coimbra e para os Centros de 

Saúde de Anadia, Ansião, Alvaiázere, Castanheira de 

Pêra, Figueiró dos Vinhos, Mealhada, Mortágua, 

Pedrógão Grande e Sertã) e um hospital de apoio 

perinatal diferenciado (referência para os hospitais de 

Castelo Branco, da Figueira da Foz e de Leiria). 

MDM-CHUC DeslocaUzada da área próxima do compus hospitalar 

situa-se a Maternidade Dr. Daniel de MaIos onde 

funciona o Serviço de Obstetrícia e a Neonatologia. 

Hospital Sobral Cid - Area da Psiquiatria A área de influência na Area da Psiquiatria abrange os 

concelhos inscritos na Rede de Referenciação de 

Psiquiatria e Saúde Mental. O atual paradigma de 

administração de cuidados em Saúde Mental elege o 

cidadão doente como elemento central e razão de ser da 

existência de hospitais especializados em Psiquiatria, 

inseridos no processo de reestruturação da Saúde 

Mental em curso no País. 

E,lraldo do R & Contas do CHUC, EPE - 2012 
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6.Estrutura orgânica 

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE é dirigido por um Conselho de 

Administração, nomeado através do Despacho n.o 17003/2011, de 20 de Dezembro, do Gabinete 

do Ministro de Estado e das Finanças e do Ministro da Saúde, ao qual compete garantir o 

cumprimento dos objetivos estabelecidos, bem como o exercício de todos os poderes de gestão. 

Conselho de Administração 

Presidente Dr. José Martins Nunes 

Vogais executivos: Dr. António Pedro Araújo Lopes 

Dr. Pedro José Duarte Roldão 

Direção Clínica: Prof. Dr. José Pedro Henriques de Figueiredo 

Direção de Enfermagem: Enf. António Manuel Marques 

Fiscal único 

O Fiscal Único foi nomeado através do Despacho de 8 de Março de 2012, sendo Fiscal único 

efetivo a sociedade de revisores oficiais de contas, Manuel Domingues & associado, SROC n.o 

145, representada pelo Dr. Manuel Duarte Domingues, ROC n.o 824. 

Conselho Consultivo 

A composição, o mandato, competências e funcionamento do conselho consultivo encontram-se 

reguladas nos termos da legislação em vigor e estão previstas no artigo 15° do regulamento 

interno do CHUC. 

Serviço de Auditoria Interna 

O CHUC possui um serviço de auditoria interna, que é dirigido por um auditor, a quem compete 

a avaliação dos processos de controlo interno e de gestão de riscos, nos dominios contabilístico, 

financeiro, operacional, informático e de recursos humanos, conforme previsto no artigo 16° do 

regulamento interno do CHUC. 

Órgãos de Apoio Técnico 

Comissões de apoio técnicas obrigatórias: 

,/ Comissão de controlo da infeção hospitalar; 

,/ Comissão de ética; 

,/ Comissão de farmácia e terapêutica; 
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,/ Comissão de qua lidade e segurança do doente; 

Além das comissões obrigatórias acima referidas, o CHUC dispõe ainda dos seguintes órgãos de 

apoio técnico permanentes: 

,/ Comissão de catástrofe e planeamento hospitalar de emergência; 

,/ Comissão de trauma; 

,/ Comissão de coordenação oncológica; 

,/ Comissão de enfermagem ou componente não executiva da direção de enfermagem; 

,/ Comissão de informática; 

,/ Comissão de normalização de materiais e equipamentos clínicos; 

,/ Comissão de proteção radiológica; 

,/ Comissão médica; 

,/ Comissão técnica de certificação de condição para a interrupção de gravidez; 

,/ Conselho de transplantação de órgãos e tecidos; 

,/ Direção do internato médico; 

,/ Comissão de gestão do património histórico e artístico. 

Estrutura de gestão 

Área de suporte à prestação de cuidados 

,/ Serviço de assistência espiritua l e religiosa; 

,/ Serviço de esterilização; 

,/ Serviço de Saúde ocupacional; 

,/ Serviços farmacêuticos ; 

,/ Serviço social; 

,/ Unidade de nutrição e dietética ; 

,/ Unidade hospitalar de gestão de inscritos para cirurgia ; 

,/ Unidade hospitalar de gestão do acesso à primeira consulta; 

,/ Unidade de psicologia clínica; 

,/ Gabinete do utente; 

,/ Equipa de gestão de altas ; 

,/ Equipa intra-hosp italar de cuidados paliativos. 

Órgãos de Apoio à Gestão e Logística 

,/ Serviço de aprovisionamento; 

,/ Serviço de documentação; 

,/ Serviço de gestão de doentes ; 

,/ Serviço de gestão de recursos humanos; 
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,/ Serviço de instalações e equipamentos; 

,/ Serviço de tecnologias e sistemas de informação; 

,/ Serviços financeiros ; 

,/ Serviços hoteleiros; 

,/ Gabinete de codificação clínica; 

,/ Gabinete de comunicação, informação e relações públicas; 

,/ Gabinete de gestão de projetos e investimentos; 

,/ Gabinete de planeamento e controlo de gestão; 

,/ Gabinete de qualidade; 

,/ Gabinete jurídico. 

Área de formação, investigação, inovação e desenvolvimento 

,/ Serviço de formação; 

,/ Unidade de inovação e desenvolvimento; 

,/ Centro de simulação biomédica. 

Unidades de gestão intermédia e centros de responsabilidades integrados 

Nos termos do regulamento do CHUC, a organização dos serviços de ação médica em unidades 

de gestão intermédia (UGI) e em centros de responsabilidade integrados (CRI), é pressuposto 

fundamental para o modelo de gestão do CHUC como entidade pública empresarial, conforme a 

seguir se indica : 

,/ UOI Cirúrgica I; 

,/ UOI Cirúrgica 2; 

,/ UOI Médica I; 

,/ UGr Médica 2; 

,/ UOI Médica 3; 

,/ UG [ Saúde materna, fetal e neonatal ; 

,/ UGI Meios complementares de diagnóstico e terapêutica; 

,/ UGI Urgência e cuidados intensivos. 

Não integrados em UGIS: 

,/ CRI cirurgia cardiotorácica; 

,/ CRI oftalmologia; 

,/ CRI psiquiatria; 

,/ CRI pedopsiquiatria ; 

,/ Ofta lmologia; 

,/ Unidade de transplantação pediátrica e adu ltos; 
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./ Bloco operatório HGfHUCIHP; 

./ Unidade de cirurgia de ambulatório; 

./ Serviço de anestesiologia; 

./ Serviço de apoio domiciliário; 

./ Serviço de saúde ocupacional. 

No anexo I, que faz parte integrante do Plano, apresenta-se o organograma do CHUC, EPE. 

7.Recursos humanos 

Em 31 / 12/2012, o CHUC dispunha de 767 1 colaboradores, distribuídos da seguinte forma: 

( III ( 

(.IUl'" 1'1 "I,.." .. ,,,!! ii ( 1111111 ~1 I~ ~ol~ , 1'" "" 11" (\1\,11 

Di'igente 38 0.5% 

Médico· Especolistas 1043 13,6% 

Médico · Intemos Esoecolidade 422 55% 

Médico - Internos Ano Comwn 128 1,7% 

Enrerma~em 2743 35.8% 

Técnico Superior Saúde 126 1,6% 

T.D.T. 488 64% 

Técnico Suoerior Servico Soeol 61 0.8% 

Outro pessoal T. Superior 55 0,7% 

Informática 29 0,4% 

Educadora Infância 19 02% 

Assistente Técnico 767 10 0'10 

Assistente Operacional 1746 228% 

Outro Pessoal 6 0,1 % 

1 f II \ I ~h-[ 100' 

Fonte - R & Contas do CH UC de 20t2 

13 



Parte II - Identificação dos riscos 

l.Conceito de risco e gestão de Risco 

Para o [nstitllte of Internal AlIditors (lIA), o risco é "a possibilidade da ocorrência de um 

evento que possa ter impacto sobre o alcance de objectivos. O risco é medido em termos de 

impacto e probabilidade de ocorrência. ". Por conseguinte e de acordo com o llA, o risco 

resulta da combinação entre a probabilidade de ocorrência de um determinado 

acontecimento/evento, independentemente da vontade humana e o impacto, resultantes, caso ele 

se concretize. 

Por outro lado e de acordo com a definição da ERM - Enterprisde Risk Management do 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), a gestão do 

risco é definida como "um processo, desenvolvido pela administração, directores e demais 

colaboradores de uma organização, aplicado na definição de uma estratégia transversal a toda 

a empresa, concebido para identificar eventos potenciais que possam afectar a organização, e 

gerir o risco, dentro do apetite do risco da entidade, de forma a assegurar um nEvel de 

confiança razoável dentro do cumprimento dos objectivos da organização. " 

A gestão de riscos, torna-se assim num elemento fulcral na gestão estratégica de qualquer 

processo, na medida em que deve afigurar-se como um processo contínuo que identifica, avalia, 

gere e controla potenciais eventos ou situações, e fornece uma segurança razoável a nível do 

cumprimento dos objetivos fixados pela organização. 

o objetivo da gestão de riscos passará pela identificação, avaliação, mitigação, monitorização e 

controlo de todos os riscos materiais a que se encontra exposta a instituição, quer no dominio 

interno quer no externo, assegurando que os mesmos permanecem a um nivel que não 

comprometa a prossecução da sua missão, das atribuições e competências que lhe estão 

cometidas. 

A gestão de riscos deverá ser uma responsabilidade de todos os colaboradores do CHUC, 

nomeadamente os membros dos órgãos de gestão e decisão, do pessoal com funções dirigentes, 

bem como dos restantes traba lhadores. 

Criar uma cultura de gestão de riscos, disseminada pelos diversos níveis hjerárquicos do CHUC,"", 

constitui um fator fundamental para a prevenção e mitigação dos riscos e deverá ser um desafio ~ 
permanente, sempre numa lógica de qualidade e de fornecer valor. 
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2.Fatores de risco 

São vários os fatores que permitem determinar se uma atividade tem um grau de risco maior ou 

menor, destacando-se os seguintes: 

./ A qualidade da gestão e competência dos órgãos de gestão e de decisão; 

./ A idoneidade dos gestores e decisores, aos quais se requer um compromisso ético e um 

comportamento íntegro e rigoroso; 

./ A existência de uma estrutura organizacional adequada e transparente, com uma clara 

atribuição de tarefas e responsabilidades; 

./ A qualidade do sistema de controlo interno, nomeadamente a sua eficiência e eficácia; 

./ A conduta dos colaboradores da instituição, a existência de normas el ou princípios que 

pautem a sua atuação e motivação; 

./ A própria legislação, que por vezes, não propicia, de forma fácil , a tomada de decisões 

sem riscos. A legislação a aplicar, quando burocrática, complexa, vasta e desarticulada, 

dificulta a prática de uma gestão flexível e ágil dos recursos públicos, potenciando por 

essa via, o risco de existência de irregularidades. 

Dado que o ponto essencial da gestão de riscos é a identificação e tratamento dos riscos, nesta 

fase pretendeu-se essencialmente identificar, reconbecer e classificar os factos cuja 

probabilidade de ocorrência e gravidade das consequências possam configurar riscos de gestão, 

incluindo os de corrupção e infracções conexas e gestão de conflitos de interesses. 

3.0s riscos e a legislação 

No âmbito da elaboração do PGR, procurámos evidenciar a dimensão legal das consequências 

para os riscos assinalados, tipificando os mesmos de acordo com a terminologia usada na 

legislação em vigor. 

Por conseguinte e de acordo com a definição do Ministério da Justiça, constitui uma situação 

de corrupção, a prática de um 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 o próprio 

ou para terceiro. 

Para além disso, existe um conjunto de infrações conexas, que a seguir se tipificam: 

./ Abuso de poder; 

./ Abandono de funções; 

./ Acumulação de funções sem autorização; 

./ Adulteração de material registado; 

./ Apresentação de documentos falsos I fora de prazo; 

./ Apropriação de direitos de autor; 

./ Apropriação indevida de bens; 
15 
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,/ Concussão; 

,/ Conluio; 

,/ Corrupção ativa; 

,/ Corrupção passiva para ato ilícito / licito; 

,/ Deslocação em serviço público sem autorização; 

,/ Discricionariedade; 

,/ Exercício de funções em incompatibilidade; 

,/ Falsas declarações; 

,/ Falsificação de documentos; 

,/ Favorecimento do próprio / terceiros; 

,/ Intervenção em situação de impedimento; 

,/ Obtenção de beneficio económico em negócio; 

,/ Participação económica em negócio; 

,/ Peculato; 

,/ Peculato de uso; 

,/ Suborno; 

,/ Tráfico de influência; 

,/ Violação de segredo por funcionário; 

,/ Violação dos deveres gerais do Estatuto Disciplinar do Estado; 

,/ Violação de segredo / uso de informação privilegiada; 

,/ Violação dos diplomas fundamentais para a gestão pública. 
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4.Funções e responsabilidades dos intervenientes 

O PGR deve indicar de forma precisa a função e a responsabilidade de cada interveniente ou 

grupo de intervenientes, sobre os recursos necessários e disponíveis, bem como as formas 

adequadas de comunícação interna. 

Com o seguinte quadro, adaptado do Plano de Prevenção de Riscos do Tribunal de Contas, 

pretende-se identificar os interveníentes e as respetivas funções e responsabilidades: 

Gestão de Riscos 

Decisor Função e responsabilidade 

Conselho de Administração E o gestor e responsável máximo pela execução do PGR. 

Define a arquitetura, regras e critérios da gestão de risco, 

assegurando a sua revisão, sempre que necessário. 

Recebe e comunica os riscos, tomando as medidas inseridas na sua 

competência. 

Diretores de Serviço, UGI e Responsá veis pela organ ização, aplicação e acompanhamento do 

coordenadores dos serviços de PGR na parte respetiva. 

gestão e logístic!!-" Identificam, recolhem e comunicam ao CA qualquer ocorrência de , 
risco com provável gravidade maior. 

Responsabilizam-se pela eficácia das medidas de controlo do risco 

na sua esfera de atuação. 

Colaboradores Devem ter consciência da existência de riscos, perceber O seu nível 

de responsabilidade associada e qual a forma de contribuir para a 

mellioria contínua da gestão de riscos. 

Devem comunicar à direção de serviço, de forma sistemática e 

imediata, todos os riscos ou falhas constatadas nas medidas de 

controlo existentes. 

Serviço de auditora interna Acompanha a execução das medidas previstas no PGR e elabora O 

respetivo Relatório Anual. 

Apoia o CA na consolidação da revisão e atualização do PGR, 

sugerindo igualmente alterações à sua forma ou conteúdo. 

Reporta ao CA riscos que decorram da avaliação do sistema de 

controlo interno. 

17 



S.Áreas de risco 

Nos termos do ponto 2 do artigo 7° da Lei nO 54/2008 de 4 de setembro, publicado no Diário da 

República,!.' série - N.o 171 , "são consideradas actividades de risco agravado, 

designadamente, as que abrangem aquisições de bens e serviços, empreitadas de obras 

públicas e concessões sem concurso, as permutas de imóveis do Estado com imóveis 

particulares, as decisões de ordenamento e gestão territorial, bem como quaisquer outras 

susceptíveis de propiciar informação privilegiada para aquisições pelos agentes que nelas 

participem ou seus familiares ". 

Não obstante a aplicação das recomendações do CPC e na perspetiva de que existe um risco 

operacional muito disperso, que deve ser monitorizado, atenta a complexa e diversificada 

atividade do CHUC, foram inicialmente consideradas as seguintes áreas: 

./ Serviço de aprovisionamento; 

./ Serviço de gestão de doentes; 

./ Serviço de gestão de recursos humanos; 

./ Serviço de instalações e equipamentos; 

./ Serviço de tecnologias e sistemas de informação; 

./ Serviços financeiros; 

./ Serviços hoteleiros; 

\ ./ Gabinete de projetos de investimento; 

./ Gabinete de controlo e planeamento de gestão; 

./ Gabinete jurídico e de contencioso. 
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Parte UI - Identificação das medidas de prevenção de riscos 

Identificados os riscos e conhecidas as probabilidades de ocorrência dos riSCOS, importará 

decidir sobre a resposta a dar ao risco, nomeadamente: 

a) Evitar o risco - eliminando a causa ou abandonando as atividades que originam o risco; 

b) Reduzir o risco - através de medidas que reduzam a probabilidade de ocorrência eJou o 

impacto do risco; 

c) Partilha do risco - reduzindo a probabilidade de ocorrência ou impacto através da 

transferência ou partilha de parte do risco para terceiros; 

d) Aceitação do risco. 

a determinação das respostas ao risco deverão ser considerados fatores como: 

• Efeitos das respostas possíveis na probabilidade de ocorrência ou impacto do risco; 

• Custos e beneficios das respostas possíveis, combinando o esforço de controlo com o 

nível de risco identificado. 

• Oportunidades possíveis para atingir os objetivos, indo mais além do que endereçar o 

risco específico; 

De acordo com a metodologia adotada, foi utilizado um modelo para proceder à enumeração das 

competências atribuídas a cada área/serviço, identificando os seus responsáveis, associando-Ihes 

uma escala de risco, a sua probabilidade de ocorrência e a apresentação de medidas preventivas. 

A combinação entre a probabilidade de ocorrência dos riscos com o impacto causado pelos 

mesmos, teve com referencial a matriz infra-referida. 

Modelo de avaliação do risco 

Ex"""'" o 
t Alto 

< Médo .. 
iS Babto 

Negligeoc óvcl 

Pouco 
Remoto provável Possivel Provável Certo 
(0-10''') (10-2>%) (25·50''' ) (50-90"" ) (90-100''') 

PROBABILIDADE 

Riscos 
1 .6 BaIxos 
7 a IS r-Aoderados 

iil"íj'iili" •• AltO, Cril icos 
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Serviço de Aprovisionamento 

os termos do artigo 65° do regulamento interno do CHUC, compete ao serviço de 

aprovisionamento: 

• Programar as necessidades e adquirir todos os bens, serviços, equipamentos e 

empreitadas, necessários à prossecução dos fins do CHUC . 

• Proceder à gestão administrativa, física e económica dos stocks, bem como a 

distribuição e monitorização das existências, de forma a garantir a segurança e 

a eficiência da sua utilização. 

· Compete, ainda, ao Serviço de Aprovisionamento apoiar e integrar quando 

necessário, as equipas de negociação do centro hospitalar. 
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Serviço: Sector de Aquisição de Medicamentos e Reagentes do CHUC, EPE 

das necessidades e planeamento 

previstas no código 

IExecução contratual dentro do prazo de validade 

Segregação de funções : quem compra não escolhe 

Divulgação, sonegação ou uso indevido 

informação confidenciai 

~ 

,. I Emissão de automatlCo 
aplicação ~~_~~I~~~~ fora do 

infonnática 

Júri 

Ilnfonnação privilegiada 

N.A. 

Remota IAlto 

Remota IAlto 

Remota 

Remota 

do pedido do 

Idevidamente fundamentado 

Elaboração de manual 
procedllnentos/formação 

Validação dos critérios propostos 

júri/validação do relatório do júri 

Qualquer alteração contratual deverá 
fomlalizada através de 

contrato inicia~ devidamente 
pelas partes contratantes 

Sistema informático parametrizado 

modo a não permitir emissão de notas de lReSJXll1Sável 
encomenda fora do limite temporal de sector 
vigência do contrato 

Júri constituklo maioritariamente 

profissionais externos ao sector 

compras 

Divulgação interna do código de ética 

EPE 

31-12-2013 

31-12-2014 

31-12-2014 

31-12-2014 

31-12-2013 

31-12-2013 

31-12-2013 
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Scn'iço: 

IManifes tação da llCcessidade 

do processo de aquisição 

Icummimento das nonnas previstas noCCP 

de convite para apresentação de proposta 

J( 

Sector Aquisições de MCC, MCH, MCA e MMC 

carta ; intervenção 

processo cm 

impedimento. 

adaptação 

Envio ao maior 
conhecKlo; 

Divulgação dos deveres gerais previstos 

Estatuto Diseipl. ,.r; Acções de fonnação 

Direito Administrat ivo; Elaboração de 
de procedimentos; Segregação 
flulÇÕes: Procurar que a nova 
infonnática obrigue a verificar sC,ao 

detcnninado trâmite processua~ o 
lTâmite 

do Sector 

Responsâ ve 1 
do Sector 

do Sector 

31-12-20 13 

31-12-2013 

31-12-2013 
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\ 

~ 

Recepção das propostas 

Registo das propostas 

Escolha das propostas 

INegociação/Melhoria da proposta 

IPreparação do processo para adjudicação 

~ 

Incorrecta transcrição 

efectuada 

por entidade 

tal foi constatado Icompetente. 

funções.Elaooraç30 

do Sector 

Responsáve l 
do Sector 

Responsável 
do Sector 

Responsável 

do Sec tor 

Responsáve l 

do Sector 

Responsáve l 
do Sector 

31-12-2013 

31-12-2013 

3 1-12-2013 

31-12-2013 

31-12-2013 

31-12-2013 
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Serviço :1 Se ctor de Aquisições de Inve stimentos e de Forn eci mentos e Serviço~- I 

e selecção de propostas de acordo com os 

de avaliação pré-definidos 
das nonnas do CCP nesta 

de controlo no incumprimento dos prazos 

deixou pa ssar 

e de execução de serviços e empre ita_" ~ l d d 
cteta os 

lorooostos pelos fornecedores 

o de incumprimentos 

~ 

Responsável do 

Sector 

Responsável do 

Sector 

Responsável do 

Sector 

Infornlática 

Responsável do 

Sector 

de um sistema de alerta i Responsável do 

Sector 

01.01. 2014 

31.01.2014 

31.01.2014 

3 1-03-2014 

3 1-03-2014 

3 1-03-201 4 
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Serviço de Gestão de doentes 

Nos termos do artigo 67° do regulamento interno do CHUC, compete ao serviço de gestão de 

doentes: 

'Operacionalizar o registo da informação relativa à produção. 

• Deftnir procedimentos uniformes e transversais a todos os serviços, que garantam a 

coerência da informação. 

'Gerir funcionalmente a base de dados de registo da produção. 

• Monitorizar a qualidade da informação registada pelos serviços com vista à 

• Proceder à pré-faturação da produção. 

'Operacionalizar os registos relativos às taxas moderadoras e sua cobrança. 
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Serviço: 

Fac1W'ação - ensaios clínicos 

Facturação 

Registo de produção 

NA 

NA 

Devolução de 
facturação. auditorias 

ad lIDe 

Devolução de 
facluração, 

impossibilidade de 
facturar dentro dos 

~ 

facturação - Evitar 
abmngidos por 

Produção incorrct.amcl1Ic rcgistada 

Não registo da produção 

o 

médio 
Existência de um só sistema de gestão 

de doentes , 

CA.SGD, 
invcstigadorcs. 

CA.SGD, 
S.infonnátlca 

FOnllação, publ icação 31empada por I SGDtr. .. 
Possível I Extremo I parte da ACSS das regras de registo da Ul ormauca 

ICA 

Pouco 
provávcl 

Possivel 

alto 

produção . 

Infonnati7.ação do processo clínico. 
pem'ülindo a requisição de MCDTs 
cxistir um episódio 
intemamento, h.dia , urgência). 

Scnsibiltzação. formação, 
baixo Isistemát.ico ao RNU, reforço do 

facturação 

CNlnfonnát.ical 
SGD 

SGD/admissões 
de doentes 

Secretariados 

A dermir 
SUpcdOnllcntc 

Já implementado. 

Em 
implementação. O 

CHUC não 
controla a 

publicação das 
regras de 

factur3ção por 

A derulir 
supcriomlCntc 

Em 
implelllclltação 
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Garantir a boa cobrança de va lores 

Cobrança de taxas moderadoras 

I Tran<nnrt~ de doentes em ambulância 

NA 

Taxa de cobrança Isolicitarem as taxas 
das taxas devidas, quando o 

moderadoras presente na instituição, 

necessidade de posterior envio de 

nota de débito 

N° recibos anulados Anulação indevida de recibos 

_ dis IAtribuição indevida de isenções 
Isençoes e pensas . . 

ib 
'da dispensas, com favorecunento 

atn w s 
doente 

casuística 
Favorecimento de transportadoras 

~ 

n 
utentes 

recibos; 
débito. 

SGD 

. .. . SGD/admissões 
IntroduzO' nos ob.JCctlVos do SIADAP 

Baixo IlUn relacionado com a taxa de coorança l 

de taxas moderadoras. 

Não permitir a anulação de recibos 

Possível B
· I cobranças em dias diferentes 

alXQ . 
recebimento) excepto com autorizacliol 

Remoto I extremo Monitorizar 

Remoto I extremo Monitorizar 

de doentes e 

secretariados 
clinicos 

SGD 

/Secretariados/ 

admissões 

doentes 

SGD 

SGD 

Em 

implementação 

2013 

Já implementado. 

Já ullplementada 

Elaboração de 

escala CHUC 
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Serviço: Gestão de doentes - Pólo HUC 

Cobrança de taxas moderadoras 

Óbitos 

Transporte de doentcs em ambulância 

Relatórios Cmucos 

Ensaios Cbnicos 

Facturação 

Recibos anulados 

Isenções e dispensas 

atribuídas 

Dldevida de isenções 

!dispensas, com favorecimento do doente 

Reclamaçã,oIdenúncia I Favorecimento de agenciários 
caSUlstlca 

Reclamaçãoldenúncia ' FavorecDllento de transportadoras 
casuÍStica 

Reclamação/denúncia 'Cobrança indevida de valores aos doentes. 
casuística 

indevida de 

casuística 

Facturação 
Reclamaçãoldenúncia Iressarcidos ao hospital pelo promotor 

Devolução da 
n - I EFR Dupla facturação dos episódios 
acturaçao pe a Ida mobibdade do doente imra-CI-IUC 

~ 

Monitorizar 

Monitorizar 

Remoto ' Extremo Monitorizar 

Remoto ' Extremo Monitori71tr 

Remoto ' Extremo Monitorizar 

Certo , Baixo Reduzir 

Possívcl ' Alto Reduzir 

SGD 

SGD 

SGD 

SGD 

SGD 

Serviços 

Farnlacêuticos; 
Conselho de 

ConseDlO de 

Administração 

Já Dllplementada 

Já Dllplementada 

Já implementada 

Já nllplementada 

Já Dnplementada 

A dermir 

superionnente 

A definir 

superionnente 
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Serviço: 

Evitar que as transferências inter-chuc 

envolver facturação do mesmo episódio pelos 

polos intervenientes na assistência do utente 

Eliminar o risco de não entrega de valores cobrados 

título de taxas moderadoras, pelo não registo 

sistema e não entrega de recibo ao utente 

~ 

NA 

NA 

Serviço de Gestão de Doentes e Arquivo Clínico - Pólo HSC 

Dupla 

devolução 

parte da EFR do doente 

Apropriação ilegítima 

da inst~uição 

Existência de um só sistema de gestão dele G 
d

A, S D S.l 
oentes 

Evitar que nos pontos de cobrança de taxas 

moderadoras exista um único elemento; 

Baixo I avisos, infomlando os utentes que 

solicitar sempre recibos, remeter sempre as 

notas de dé bito 

SGD 
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Serviço de Gestão de Recursos Humanos 

Nos termos do artigo 68° do regulamento interno do CHUC, compete ao servi 

recursos humanos: 

• Analisar, interpretar e aplicar a legislação e as orientações referentes 

• Gerir esses recursos em função do mapa de pessoal aprovado. 

ço de gestão de 

aos recursos 

• Elaborar o orçamento anual para os recursos humanos e monitorizar a respetiva 

ecursos 

• Manter e aperfeiçoar um sistema de informação integrado. 

· Gerir os sistemas de avaliação de desempenho dos trabalhadores. 
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Serviço: Serviço de Gestão de Recursos Humanos 

Sistematização eJetrónica do processualismo, tendentelo .r nid d I "xcesso 
escotuon a es 

ao auto controlo dos registos 

Análise e controlo das remunerações processadas Remoto 

de liderança - Aproximação do diretor Pouco 
ICorrecão de trajetorias processuais 

31 
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Serviço de Instalações e equipamentos 

Nos termos do artigo 69° do regulamento interno do CHUC, comp ete ao serviço de instalações e 

equipamentos: 

• Assegurar a manutenção e fiscalização geral de todas as instalações. 

• Proceder à manutenção e fiscalização do equipament o médico, hoteleiro e 

administrativo e à avaliação e nça e funcionalidade. 

• Assegurar a gestão da eletricidade, da água, dos tluid os e dos gases medicinais. 

• Proceder ao planeamento, coordenação e acompanham ento das intervenções nos 

edificios do centro hospitalar. 

• Proceder à elaboração de cadernos de encargos e à el 

de equipamentos e de empreitadas de obras. 

nissão de pareceres de escolha 
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Serviço de tecnologias e sistemas de informação 

Nos termos do artigo 70° do regulamento interno do CHUC, compete ao serviço de tecnologias 
e sistemas de informação: 

' Assegurar o desenvolvimento de um sistema de informação hospitalar, integrando os 

• Prestar assistência às redes informàticas e aos equipamentos instalados. 

• Produzir novas aplicações informàticas ou promover a sua atualização. 

• Elaborar cadernos de encargos e dar parecer sobre a aquisição de hardware e 

• Propor e dinamizar ações de formação para os profissionais do hospital. 

• Aurutar o fornecimento de serviços externos na sua área de competências. 

SERVIÇO DE TECNOLOGIAS E -SISTEMAS DE INFORMAÇAÇAO 

--- -- ----- - .- -- - -

Pólo 
Pólo I-fUe 

I-fG, MBB C I-IP 
Pólo I-fSe 
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Serviço: Serviço de Tecnologias e Sistemas de Informação 

Participação como elementos do Júri 

Icomissões de avatiação de propostas 

do código da contratação pública 

IAquisição de bens de equipamento 

DE INFO RMAÇAO 

- Sistema de Gestao 

ISeruranca da lIúonllaçao 

A defmir 

I Favorecimento de candidatos 

deficiente, 

a eventual execução 

I fornecimento com quatidade uúerior à 
com favorecimento 

executante. 

Favorecullento de candidatos 

Favorecimento de candidatos. 

Fornecullento diferente ou de 

quatidade em favorecimento 

entidade 

ISO 27000 II SO 27000 

?f 

Polos-HGIHPIMBB 

nas respectivas comissões 

REDUZIR 

P 
. II A~ ,Utilização de Cadernos de 

OSSIVC nO 

Varios 

Serviço 

Direcçao 

Serviço 

Arma zem 99 
Direcçao 

Serviço 

ACEITAR" CA / UIG / 

Iseruranca da ulfomlaçao a linhada com a ISO 27000 

Direcçao 

Serviço 

Implementado 

31-12-2013 

31-12-2013 

31-12-2013 

31-12-2014 
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Se rv iç o: Serviço de Tecnologia s e sistemas de Informação 

A varia das U PS 

Avaria de Ar Condicionado 

Avaria de Servidores centrais 

Avaria da Storage (EVA4000) 

Ava ria da Rede local HucNet 

tacente r em caso de desastre (incêndio 

Erro da base de dados O racle 

Erro c Indisponibilidade da base de dados de Doe ntes 

O racle 

Ind isponibilidade dos sistcmas LIS (LaboratorVI 

Informat ion System) 

Indisponibilidade dos sistemas RIS 
Informa tion System) 

Indisponibilidade do sistema da Urgência - A lert 

do sis tema fina nceiro e de recursos 

e problemas de atualização 

~ 

Hora 

Hora 

Hora 

Hora 

H ora 

Hora 

Hora 

Hora 

H ora 

H ora 

Hora 

Hora 

informá ticos I atrasos significativos , p ' I 
ouco provave 

informá ticos I atrasos significativos , ' 1 
Pouco provave 

info rmát icas 
atrasos significativos nos at.os médicos 

Pouco prováve l 

Indisponibilidade total de acesso às aplicações . 
I Pouco provave l 

informáticas I atrasos sign ificativos nos atas médicos 

Indisponibilidade de acessos às aplicações internas e l • 
Pouco provave l 

externas I atrasos sig nificativos nos atos mé dicos 

mas in fo rmáticos I atrasos significativos 

Indisponibilidade de acessos às bases de dados I atrasos 
signi ficativos nos atas méd icos 

Indisponibilidade de acesso aos registos dos doe ntes 
at rasos significa tivos nos atas médicos 

Indisponibilidade de acesso aos exames dos doe ntes 
a trasos significa tivos flOS atos médicos 

Indispon ibilidade de acesso aos exames dos doe ntes 
at rasos significativos nos aIOs médicos 

Indisponibilidade de registo dos doentes da urgência 
atrasos significat ivos no atendimento na urgê ncia 

registo e processamento financeiro e 

fu ncionamen to dos sistemas 

Remota 

Possíve l 

Possíve l 

Possível 

Possível 

Possível 

Possíve l 

Possívcl 

Pó lo HUC 

STS I 

STS I 

STS I 

STS I 

STS I 

STS I 01 - 10-20 15 

STS I 

STS I 

A lto Monitoriza r STS I 

A lto M on itoriza r ST S I 

Alto Monitor iza r STS I 

Alto M on itoriza r STSI 

Médio Monitorizar STS I 
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Serviço: Serviço de Tecnologias e sistemas de Informação Palo CHPC 

Ohj{' lhu 

ter Energia Eléct ric a 

Indicadur de 
medid.a 

Minutos Minutos 

E\-{'ntu I ri\CO 

atrasos 

irica tivos em todos os procedimentos 

Iti\co Iucrl'nh' 

rru h. Imp. 

Remota Extremo 

Ul'spnSl3 ~HI 

rbco 

Aceitar 

Fornecer Energia Eléctrica de forma A hernativa e . Fale: 

P . 6 . . d S M mutos . 
cer Energia Eléctrica de forma A hernativa e 

Minutos 
lência dos sistemas informáticos com atrasos 

ificativos cm todos os proccdimcntos 
Remota Extremo I Monitorizar 

rovlS na atraves e UP S1gn 

Operacionalizar a Sala dc Servidorcs 

Disponibilizar o acesso à Rede In fo rm á tica do I-IS e 

Disponibilizar o acesso à Rede Informá tica dos HUe 

Disponibilizar o Acesso 

SONHO 
A plicação Informática 

Disponibilizar o Acesso às 

SAM /SAPE 

Dis ponibilizar o acesso à Rede Informática da S 
(R IS ) 

aúde 

Corre io Dis ponibiliza r o acesso ao Serviço de 

Elec trón ico (Dominio chpc . lIlin-saudc,p t) 

Proteger con tra Ataques de Virus e 
ualizações de aplicações Microsoft, 

Minutos 

Minutos 

Minutos Minutos 

Fali 

sign 
lê.n~ia .do s siste ma s informát~cos com atrasos I Pouco Pro vávc ll Ex trema i Monitorizar 

IflCa l1vOS em todos os procedimentos 

Falê 

sign 
lê.n~ia . dos siste ma s informát~cos com atrasos l Pouco Prováve ll Extrema i Monitorizar 

lflcat lvos em todos os procedunentos 

IndisDo aplicações 
em alguns l Pouco Provável Aho Monitorizar 

D 

Ino 
Minutos acesso ao SON,HO com i Pouco Prová ve ll Extremo I Mon itorizar 

significativos em diversos proced imentos 

M inulos 

M mutos 

Minutos 

Minutos 

,a' 

atrasos significativos em diversos proccdimentos l Pouco Provável l Extremo l Monitorizar 

clinic 

Indisponibilidade de acessos a aplicações externas 

com atrasos significa tivos cm alguns 

procedimentos 

Indisponibilidade de acesso ao Serviço de email 

P ossivc I 

com atrasos s ignifica tivos na recepção/distribuição l Pouco Provável 

de alguma informação interna c externa 

In stabilida d e no acesso aos sistemas de 
informação 

Possive l 

~ 

Alto Monitorizar 

Aho Monitorizar 

Médio Monitorizar 

Rl' \IHll1s:in,' h 

SIE 

STSI 

STS I 

STSI 

STSI 

STS I 

STSI 

STSI 

STS I 

STSI 

nat:l 1'rl'\' j,la 
imph,' nH' nl1l\, liu 
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Serviços Financeiros 

Nos termos do artigo 71 0 do regulamento interno do CHUC, compete aos serviços fmanceiros : 

-Assegurar a escrituração contabilística dos registos patrimoniais e de caixa, de 

acordo com o plano de contabilidade do ministério da saúde e com as diretrizes 

-Organizar e manter a tesouraria, procedendo a recebimentos e pagamentos, 

aplicando os saldos disponiveis, nos termos das orientações do órgão de gestão. 

-Contribuir para a elaboração do orçamento e acompanhar a sua execução. 

-Elaborar a informação económica e fmanceira para os frns internos e externos, 

dando cumprimento aos deveres de informação periódica, nos termos da lei. 

-Elaborar e manter atualizada a contabilidade analítica. 

-Garantir a inventariação, a amortização e a reintegração do imobilizado da 

instituição e a sua permanente atualização . 
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Se rviço : Financeiros 

de bens e 
loevKlamentc autorizados 

ao fomeccdor devido 
indevido a 

de indevida de 

cobrança 

a 

Il!amcnto a fomecedores com a sltuaçaol E I d' 
, , xtema Au nOI 

c contributiva regularIZada 

terem a 

e 
ntema 

~ 

, , ' , , Coordenador 
I I'y ' rpmnl Validação da competcncla para autonzar a despesa 

Alto I FonnaçãolConferência dos lançamentos 

Il'ytTPmnl Manutenção periódica dos dados dos fomecedores 

da Area 

Coordenador 

da Area 

Coordenador 

da Arca 

Irnnfprênria diária dos mapas emitidos pelas 
, úi " d d d I Coordenador 
U onnatlCas e gestão e oentes e d A 

a rea 

1 IConferência diária do caixa e circularização de i Director 
Pvtrprnn 

Alto I Manutenção periódica dos dados dos fomecedores 

Financeiro 

Coordenador 

da Area 

0 1-01-2014 

01-01-2014 

01.01.2014 

01.0 1.2014 

01.01.2014 
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Serviços Hoteleiros 

Nos termos do artigo 72° do regulamento interno do CHUC, os serviços hoteleiros articulam-se 

com os restantes serviços do CHUC e com os prestadores de serviços externos para assegurarem 

as funções de: 

• Alimentação. 

• Higiene e limpeza. 

• Segurança. 

• Transportes. 

' Tratamento e distribuição de roupa. 

• Gestão de resíduos. 

· Parques. 

• Arruamentos e jardins. 

• Comunicações. 

• Expediente. 

• Portarias e atendimento público. 

• Apoio aos serviços clínicos, nas funções inerentes aos serviços gerais. 
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Serviço: Serviços Hoteleiros 

IUn ifonnizacão da gestão do serviço 

Ciarantir o transporte dos doentes cm tenl'o 
útil. nomeadarrenle assegurando adequada 
art icu lação entre o Sector de Transportes e a 
Admissão de Doentes 

Obter Ulro adequada infonnação de gestão 

a boa ges lão do parque aUlomóvel 

re latórios de 
infonnação de 
cansul1"X)S de 
combustíveis, 11 .0 e 

tipo de pedidos de 

tempo útil 

reparações 

elaboração de organograma; defrnição de funções 
provável I médio le de responsabilidades ; junção de recursos 

humanos 

provável I alio 

provâvcl l alto 

possivel I médio 

lreias Inateriais e humanos adequados ao volurre 
de traba lho 

implerrcntarprocedimentos internos de 
coordenação entre o S. Transportes e a Admissão 
de Doentes 

implerrcntação de um sistema que pemIa 

f--------------+---f----il requ is ição in fonnat izada de transportes. bem coroo 

IdesconhCCirrcnto da maioria dos 
ped idos efectuados, dado que 

o registo e obtenção de infonmçào de gestão de 
fonna auto mática, cm articulação do com o STSI 

efectuados directarrente ao Iprovável l baixo 

de transportes , limitando 

x 
médio Ipromoverconcursos comuns para a realização das 

reparações 

S. Hoteleiros 

C.A 

Sector 

Transportes e S. 
Gestão de 

s. Transportes e 
STSI 

Sector de 

Transportes e SIE 

2013 

2014 

2013 

2014 

2014 
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Unifonnizacão da gestão de resíduos 

Obter uma ad equada informação de gestão 

Unifonnização da ges tão do serviço 

Obter uma adequada in fonnação de gestão 

organognln13, equipa dispersa pelas várias 
procedirocntos da lunidades hospitalares , linha 
área de resíduos hierárquica pouco definida, 

unifonnizados para ausência de proced irrentos 
o universo CHUC 

relatórios de 
infonnação de 

organograrre, 
procedimentos e 
nonnas 
unifonnizados para 
o universo CHUC 

relatórios de 
informação de 
consumos e CUSIOS 

I info~cão de ges tão 

I insuficiência a nível da pesagem 
resíduos (manual) 

dispersa pelas várias 

l
unidades hospitalares , linha 
hierárquica pouco defmida, 
ausência de procedim::ntos 

por serviço, UGI's e I ausência de sis telllas de 
total CHUC, infonnação unifomlizados 

unificada e 
Mil 

~ 

de pesagens de resíduos, 

10;; 11;;3PU I13<.1UIIIUaUI;;3 

unifomlização de procedimentos e estruturas , 
nomeadarnente ao nível de fornecedores , CCI, 
S.Saúde Ocupacional (SSO), Ges tão do Risco 

sis ten13s infonnatizados para disponibilização de 
possível I médio linformação periódica ao nívcldc resíduos 

(produção e custos por serviços , UGl's , elc .) 

possível I médio Ipromoveracompanharmnto no acto da pesagem 
dos resíduos . 

elaboração de organogro:l.n13; definição de funções 
c de responsabilidades 

uniformização de procedimentos e estruturas, 
nomeadamente ao nível de fornecedores , em 
colaboração coma Unidade de Nutrição c Dietética 

SiSlellla informatizado único para disponibilização 

posslvcl l médio Ide infonnação periódica (consullDs e custos por 
serviço , UGI's). em colaboração coma Unidade de 
Nutrição c Dietética e STSI 

S. Hoteleiros 

S. Hotele iros 

S.Resíduos , CCI, 
SSO, Gestão do 

Risco 

S. Resk1uos . 
adjudicatário de 

gestão de 
res íduos. STSI 

S.Rcsíduos 

S. Hoteleiros 

S. A lirnentação e 
UND 

S. A lirnentação, 
UND,STSI 

20 14 

2013 

2014 

2014 

2014 

2013 

2014 

2014 
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Unifollllizaçâo da gestilo do serviço 

CE1'ITKAL TELEFÓN ICA 

Unifonniroçilo da gestão do serviço 

R O UPA 

Unifonnização da gestão do serviço 

IObtcrull'D adequada infonn:tçào de gestão 

Iprocedimentos e 
nonnas 
uniforllli?ados para 

universo O 'I UC 

Iprocedimentos c 

equipa dis l,ersa pe las vár ias 
unidades hospitalares , linha 
h ierárquica pouco definida. 
ausência de procediluentos 

unifonnizados 

equipa dispersa pe las várias 
un Klades hospitalares. linha 
h ierárquica pouco definida, 
ausência de proceduncnlos 

uniformizados 

equipa dispersa pe las várias 
unKlades hospitalares, linha 
h icrárqu iea po uco dcfin ida, 
ausência de procedimentos 

unifonnundos 

lausêneia de sis teu'fls de 
infonlnção 

provávet l médio Icolabornçiio 

provüvel l médio 

Icriar pro tocolos dc monitorização periódica do 
serviço prestado pelo adjudicatário da área de 
li.-rpezn. em colaboração comCCJ e SSO 

le laboraçilo de organognlO'u; definição de funções 
de responsabilidades 

S. Hoteleiros 

S .Resíduos , CCI. 
SSO. Ges tão do 

Risco 

de serviços dc 
lirrpc:al 

S. Hoteleiros 

2013 

2014 

2014 

2013 

Telefónica, SLE c 2014 
STS I 

S. Hoteleiros 2013 

S. Roupa, CCI 2014 

possível I médio 
tema infonnatu--ado únieo para disponibi lização I S. Roupa , STSI, 
infomnção pertódica (consumos e custos por udjudicalár;o 

UGl's), em colaboração com S'-SI serv iços de rou l)a 
2014 
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iformizaçllo d a gestão do serviço 

ter uma adequada in formação de gesUjo 

IM ENTAÇÃO DE B ENS 

ICumprimento d e ob rigações legais ellllllaté ria 
ao M m is té rio d as Fin a n ças do 

QUES EJARDINS 

iformização da gestão do se rviço 

Uniformização da ges tão do serviço 

organograma, 
proced illlentos 
uniformizados pa ra 
o universo CHUC 

re la tórios de 
informação de 

ao 
das 

o rganograma. 
equipa única 

nog ruma . 
ipa única 

registos no sistema 
linfonnático do M inistüio, etc .) 

equipa d is persa pe las várias 
unid ades hos p italares, linha 
h ierárq uica pouco defin ida, 
ausência de procedimentos 
unifo rmizados 

~ 

; definiçllo de funções 

tema informatizado ünico para disponibilização 
e infonnação pe riódica 

s mate riais c huma no s adequados 
fieiêneia, cm t ermo s d e nümero e preparação 

iea, d e RH pa ra regis to nos sistemas 
nnátieos do Ministé rio d a movimcntaçllo d e 

ração de o rganog rama ; definição de funções 
de responsabiJidades;junção de recursos 

lelaboração de o rganograma; d e finição de fun ções 
de re sponsabilida d es; jun ção de rec ursos 

s. Hotele iros 

s . Expediente 

S. Expedie nt e . 
SST I 

S.F in a ncei ros, 
S.Ho te leiros 

s. Hote leiros 

S . Hoteleiros 

2013 

20 14 

201 4 

201 4 

20 13 

2013 
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Gabinete de gestão de projetos e investimentos 

Nos termos do artigo 75° do regulamento interno do CHUC, ao gabinete de gestão de projetos e 

investimentos compete: 

• Identificar os programas de financiamento em que se possam enquadrar 

projetos de investimento do CHUC. 

• Elaborar as candidaturas a programas de financiamento, em colaboração 

com os serviços em que os mesmos se vão desenvolver, superintender a 

sua remessa, às entidades financiadoras e acompanhar e monitorizar a sua 

tisica e financeira. 

·Informar periodicamente o conselho de administração sobre o grau de 

execução dos projetos financiados. 

• Acompanhar a execução das deliberações do conselho de administração 

respeitantes a projetos de investimento que lhe sejam presentes, \ 

monitorizando o cumprimento das etapas que conduzam N-
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Gabinete de planeamento e controlo de gestão 

Nos termos do artigo 76° do regulamento interno do CHUC, ao gabinete de planeamento e 

controlo de gestão compete: 

·Colaborar com o conselho de administração na definição dos objectivos gerais e sectoriais 

·Coordenar a elaboração dos orçamentos sectoriais no âmbito da contratualização interna . 

• Centralizar e difundir a informação necessária aos diferentes níveis de gestão. 

·Construir um sistema de controlo de gestão. 

• Proceder á elaboração de estudos no âmbito da sua actividade. 

• Propor a criação de centros de custos. 

• Elaborar o relatório de gestão anual. 
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Se rviço : Gabinete de Planeamento e Controlo de Ge stão 

a fiabilidade dos dados 
infonnaçõcs elaboradas 

defmidos para a resposta 

Divulgar infonnação estatística de actividade 
assistencial 

Elaborar relatórios mensais de monitorização 
dados de atividadc assi5tcncial oos 
infonnáticas di5ponivci5 para o efeito 

são solicitados dados 

Dados 

de dados 

~ 

Clinico nas aplicaçõcs informáticas). 

Serviços envolvidos 
para Instutição 

faha de dados, considerar 

lorovi5órios com base no hi5tórico, os quai5 ICOlaboradores 
substituidos por dados reais logo oue OPCO 

. co a ra ores 
dos erros em conjunto -_... - I I bo d 

IExtrcmolScrviço de Gestão de Doentes e os ServIÇos r.prr. "'O"" 
Tecnologias de InfornJação. 

Actividade 
regular 

Actividade 
regular 

Actividade 
regular 

4.° trnnestre do 

ano 2013 
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Gabinete jurídico e de contencioso 

Nos termos do artigo 78° do regulamento interno do CHUC, ao gabinete jurídico e de 

contencioso compete: 

• Prestar assessoria jurídica ao conselho de administração e demais órgãos de gestão. 

• Elaborar estudos, pareceres e informações de natureza jurídica sobre matérias 

relevantes a atividade do CHUC. 

• Dinamizar o conhecimento oportuno de normas e regulamentos e proceder ao 

tratamento da . de interesse. 

• Instruir processos disciplinares, de inquérito e de averiguações, independentemente do 

vinculo laboral dos visados. 

• Instruir e colaborar na instrução dos demais procedimentos administrativos, em 

especial os recursos hierárquicos. 

• Promover e assegurar a defesa contenciosa dos interesses do CHUC. 

• Elaborar participações criminais e acompanhar os respetivos procedimentos. 

• Prestar patrocinio judiciário em todas as jurisdições. 
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Se rviço: GABINffi JURIDICO E DE CONTENCIOSO 

Cobrança de Dividas Hospitalares 

Inumerário c remetidos por correio interno -

de cobrança das 

Alto 

Remolo I Médio 

Realização de sessões 
ao secretariado clinico 

auxiliado por sistema de 

Depósito na instituição bancária 
Possível I Alto Iprocede à recoD,., quase 

valores no HG. 

Os utentes estrangeiros 

outro b-
- I Extremo I Alta Ipagar o custo da sua 

su sIStema 
momento da ah.a 

Demora reCOlTente na entrega de recibos 

Processos ISOlicitaçao dos mesmos por escrito cl copia 
Pagos dOCluncnto informativo de pagamento 

comprovativo. 

Certo 

/ 

I mplementação de uma nomla 

Serviços (OJ C 
FinanceiroslReceita), que 
prazo de 

Alto I resposta 
Iconfrrmação de pagamento no 

máximo de 3 dias 

ços Financeiros 

Informáticos 

Financeiros 

SOD 

Serviços 
Financeiros 

Ab'llarda 
autorização 

desde 2010 

A dermir 

A dermir 

A der.lÍr 

A dermir 

A der.,ir 
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das 

Entrega de Espólios (POM:) CHPC) 

Doentes Int e rditados por Anomalia 
Psíquicu (Palo eH PC) 

Abertura de processos de inquérito c de 
disciplinares cm tempo 

o mco da prescrição. 

Isequência de reclamações apresentadas 
Gabinete de Utente. 

N .Ode 

Esp61ios 

N.Udc 

Doentes 
Interditos 

N.Ode 

fWlcionamcnlO do 
d e um coL-:lborador do 

destes doentes é integrado 
IproTlSsíon.o.is d es te Centro Il ospitalar c /ou 

fami liares. ocorrendo. por 
na sua c omposição que se 

no Ctllllprin1Cnto dos 

l
estabeleCidOS para a pres tação de informações l 
solic itadas pelos Tribunais . 

data Clll que as reclanlaçõcs provenientes 
Utente chcga.rn ao PCA, a suspeita i 
1 infraçcão passa a ser 

Iconhecimento "do superior hicroirquico", pelo 
de pmzo para abertura do cOtllpetente l 
de inquérito ou disciplinar. 

'f\ 

.' 

Ako 

Ako 

Alto 

Médio 

existência 
punição disciplinar aQS 

que nilo colnbOl"em com o 

Rcparação c /ou disponibilização de 
enc;ente equip.."\mento infonnático. 

Cbrificnção das tarefas 
incumbem a cada serviço. 

Implementação dWll 

idcntificação e 
InClnbros que integl'a ll1 o 

que 

dc Familia de cada doente interditadol 
por anomalia psiquica. Envio do 
l'e ferido registo a cada unl dos 
pronsssiona is judie ia hllcntc 
nOnleados para o exercicio dos 

São abertos processos de 
ou disciplinares depois de o Gabinete 
de Utente fa;;r.cr diligências junto dos 
prorlSsionais do hospit."\l. objecto de 
reclnrnação. o que ocorre depois dos 
30 dias do conhecimento 
superior hierárquico, (o PCA), 
risco de prescrição. 
suspeita da gmvidade da 

C A A definir 

C A A definir 

CA A dermir 

CA A definir 

CA A delinir 
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Parte IV - Gestão de conflitos de interesses 

1. Enquadramento 
Nos termos da Recomendação n° 5/ 12, de 7 de novembro de 2012, publicada no Diário da 

República, 2.' série, n0219 de 13 de novembro de 2012, "as entidades de natureza pública, ainda 

que constituídas ou regidas pelo direito privado, devem dispor de mecanismos de 

acompanhamento e de gestão de conflitos de interesses, devidamente publicitados, que incluam 

também o período que sucede ao exercicio de funções públicas, com indicação das 

consequências legais". 

Mais se estatui que "todas as entidades destinatárias da presente Recomendação devem incluir 

nos seus relatórios sobre a execução dos planos de prevenção de riscos uma referência sobre a 

gestão de conflitos de interesses". 

2. Conceito 
Nos termos das referências bibliográficas sugeridas e na linha das noções que têm sido 

apresentadas pelos principais organismos internacionais, nomeadamente a ONU, a OCDE e o 

GRECO (Conselho da Europa), o conflito de interesses no setor público pode ser defmido 

como qualquer situação em que um agente público, por força do exercício das suas funções, ou 

por causa delas, tenha de tomar decisões ou tenha contacto com procedimentos administrativos 

de qualquer natureza, que possam afetar, ou em que, possam estar em causa interesses 

particulares seus ou de terceiros e que por essa via prejudiquem ou possam prejudicar a isenção 

e o rigor das decisões administrativas que tenham de ser tomadas, ou que possam suscitar a 

mera dúvida sobre a isenção e o rigor que são devidos ao exercício de funções públicas. 

"Podem igualmente ser geradoras de conflito de interesses, situações que envolvam 

trabalhadores que deixaram o cargo público para assumirem funções privadas, como 

trabalhadores, consultores ou outras, porque participaram, direta ou indiretamente, em 

decisões que envolveram a entidade privada na qual ingressaram, ou tiveram acesso a 

informação privilegiada com interesse para essa entidade privada ou, também, porque podem 

ainda ter influência na entidade pública onde exerceram funções, através de ex-colaboradores. 

A emergência destas questões nos anos mais recentes tem derivado sobretudo da forma como 

tem evoluído a relação entre o cidadão e o Estado e, correlativamente, os modelos de 

organização e gestão das entidades da Administração Pública. 

Tem sido neste contexto evolutivo que têm vindo a adquirir particular relevo questões como a 

ética no serviço público, a transparência nos procedimentos, o acesso à informação, bem assim 

como a eficácia, a eficiência e até a economia na ação administrativa. 
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A interiorização destes conceitos tem-se traduzido numa mudança de valores e estilo no 

funcionamento dos Serviços Públicos relativamente a vertentes tão importantes como a cullura 

organizacional, a prestação de contas e o relacionamento com o cidadão e com a sociedade. 

As reflexões e os estudos que as organizações internacionais têm promovido procuram 

aprofondar o conhecimento sobre esta problemática e as suas diversas dimensões, com o 

objetivo de identificar e caracterizar as principais áreas de risco e a produção de 

recomendações dirigidas aos Estados no sentido de os incentivar a adotar políticas tendentes 

ao controlo, redução e prevenção de tais riscos. 

Portugal tem acompanhado naturalmente este processo, designadamente através da criação e 

aplicação de um quadro legal que corresponda ao sentido e alcance de tais recomendações, 

com o intuito de prevenir a ocorrência de situações de risco desta natureza ". 

Extraído da Recomendação n' 5/12, de 7 de Novembro de 2012 

3. Legislação 
O ordenamento jurídico português dispõe de instrumentos normativos que contemplam o 

controlo dos conflitos de interesses, de que se destacam os seguintes: 

Constituição da República Portuguesa relativamente à responsabilidade, aos estatutos e ao regime dos 

funcionários da Administração Pública. 

Código do Procedimento Administrativo. 

Lei nO 19/88 de 21 de janeiro - Lei de gestão hospitalar. 

Lei nO 48/90 de 24 de agosto - Lei de bases da saúde. 

Lei n.o 64/93, de 26 de agosto, com as alterações posteriores - Regime jurídico de incompatibilidades e 

impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. 

Lei n.o 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações posteriores, republicada pela Lei n.o 64/20 II , de 22 

de dezembro - Estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da Administração central, 

regional e local do Estado. 

Decreto-Lei n.o 71/2007, de 27 de março, com as alterações posteriores, republicado pela Lei n.o 8/2012, 

de I 8 de Janeiro - Estatuto do gestor públ ico. 

Lei n.o 12-N2008, de 27 de fevereiro, com as alterações posteriores - Regime de vinculação, de carreiras 

e de remunerações dos trabalhadores que exerçam funções públicas. 

Lei n.O 58/2008, de 9 de setembro - Estatuto disciplinar dos trabalhadores que exerçam funções públicas . 

Decreto-Lei n.o 11 /2012, de 20 de janeiro - Regime de incompatibilidades do pessoal de livre designação 

por titulares de cargos políticos. 

Decreto-Lei n.o 133/2013, de 3 de outubro - que estabelece os princípios e as regras aplicáveis ao sector 

público empresarial, incluindo as bases gerais do estatuto das empresas públicas. 

Carta Etica da Administração Pública - Dez princípios éticos da Administração Pública". 

Princípios de serviço público para a função pública da União Europeia. 
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4. Prevenção de conflitos de interesses 

Tendo em conta a importância e atualidade da matéria dos conflitos de interesses no Setor 

Público, incluindo o período que sucede ao exercício de funções públicas, o CPC considera 

fundamental reforçar o sentido e o alcance de medidas tendentes a uma cultura administrativa de 

rigor e transparência neste domínio. 

Neste sentido, o CPC recomenda que os gestores e órgãos de direção de todas as entidades do 

Setor Público, incluindo os que a qualquer título ou sob qualquer forma tenham de gerir 

dinheiros, valores ou património públicos, criem e apliquem nas suas organizações medidas que 

previnam a ocorrência de conflitos de interesses, previstas na Recomendação nO 5/2012, de 7 de 

novembro. 

Considerando que existe um caminho a percorrer sobre esta matéria, optámos por urna vertente 

mais pedagógica, privilegiando a sua disseminação e por conseguinte elencámos situações de 

potenciais conflitos de interesses e respetivas medidas preventivas que a seguir se indicam. 

Situação d,' risco: Delegação de competências 

Riscos de conflito de interesse 

Abuso de autoridade delegada. 

Exercício indevido da autoridade delegada. 

Medidas preventivas 

Publicação em Boletim de Direção das delegações 
de competências. 

Identificação das decisões tomadas sob delegação 
de competências nos documentos corporativos. 

Criação de uma base de dados, contendo todas as 
delegações vigentes, revogadas e caducadas, 
disponibilizada no portal interno. 

Situação de risco: \cumulação de funções público-pri\ adas 

Riscos de conflito de interesse 

Utilização de recursos públicos no exercício da 
atividade privada. 

Exercício de atividades não autorizadas. 

Exercício da atividade privada durante o horário de 
trabalho. 

Comprometimento da isenção e imparcialidade 
exigidas no exercício de funções públicas. 

Não declaração de conflito de interesses. 

Tratamento privilegiado de familiar, amigo, 
concorrente, fornecedor, ou alguém interessado na 
decisão. 

Atividades privadas concorrenciais. 

Uso de informação privilegiada. 

Medidas preventivas 

Obrigatoriedade de apresentação de pedido de 
autorização para exercício de atividade privada. 

Rever anualmente todas as aprovações de 
acumulação de funções privadas. 

Controlar regularmente e aleatoriamente os 
pedidos autorizados de acumulação com funções 
privadas, no sentido de verificar a sua atualidade e 
abrangência. 

Avaliação rigorosa de situações de acumulação e 
incompatibilidade. 

Assinatura de declarações de inexistência de 
conflitos de interesses por todos os trabaUladores 
em regime de acumulação de funções. 
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Situa~à" dl' ri,,'u: Rclaçiies dr hil'rar'luia , 
Riscos de conflito de interesse Medidas preventivas 

Avaliações de desempenho irregulares Existência de uma estrutura hierarquizada. 
favorecendo ou prejudicando o pessoal. 

Assédio moral ou discriminação contra o pessoal, 
por razões pessoais, sexuais, religiosas, 
ideológicas ou outras. 

Tomada de medidas lesivas contra pessoas que 
reportem actos de corrupção, de má conduta ou 
violação dos deveres profissionais. 

Dissimulação ou não detecção de conduta corrupta 
do pessoal. 

Definição das responsabilidades de dirigentes e 
chefias. 

Intervenção no processo de avaliação de 
desempenho do conselho coordenador da avaliação 
ou similar e comissão paritária. 

Existência de sanções em caso de violação do 
dever de obediência e lealdade. 

Controlo do trabalho de subordinados por 
dirigentes com bons conhecimentos técnicos. 

Formação de dirigentes e chefias em gestão de 
pessoal e liderança. 

Realizar acções de formação com o pessoal sobre 
os riscos de corrupção e as formas como os gerir. 

Implementação de um sistema de comunicação de 
irregularidades, nos termos do DL n° 244/2012 de 
9 de novembro. 

Realizar auditorias regulares de trabalhos 
realizados sem supervisão ou expostos a maiores 
riscos de corrupção. 

Situa~' ;iu dl' risco: ( ontlito (h.' inh.'n'ssf.'s 

Riscos de conflito de interesse 

Tratamento privilegiado de pessoa ou pessoas. 

Favorecimento de concorrente a procedimento, no 
qual o dirigente, chefia ou funcionário, seu 
familiar ou amigo tenha algum interesse na 
adjudicação. 

Favorecimento de concorrente a procedimento, no 
qual o dirigente, chefia ou funcionário, seu 
fami liar ou amigo tenha algum interesse na 
execução do contrato. 

Favorecimento de um particular, no qual o 
dirigente, chefia ou funcionário, seu familiar ou 
amigo tenha algum interesse particular na 
tramitação do processo ou na tomada da decisão. 

Prejuízo de uma pessoa na tramitação de 
processos, na tomada de decisão ou na execução 
do contrato. 

Medidas preventivas 

Existência de uma estrutura hierarquizada com 
vários níveis de decisão. 

Implementação de regimes legais de 
incompatibilidade. 

Política de sanções em caso de violação dos 
normativos legais. 

Promover o registo informático dos conflitos de 
interesse declarados pelos dirigentes, chefias e 
funcionários. 
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Situação de risco: Oll'rtas 
Riscos de conflito de interesse 

Influência junto da chefia ou do trabalhador para 
concederem um tratamento de favor ou ignorarem 
as disposições regulamentares. 

Perceção por parte dos fornecedores de que as 
chefias ou trabalhadores estão abertos à influência 
ou que a eficácia e eficiência no tratamento de 
processos está dependente de ofertas. 

Suspeita de decisões, tomadas de forma imparcial, 
terem sido influenciadas pelo recebimento de 
presentes. 

Medidas preventivas 

Os profissionais do CHUC, não podem, no 
exercício das suas funções, aceitar ou solicitar 
quaisquer dádivas ou outros beneficios, que se 
traduzam em contrapartidas. 

Cabe aos profissionais informar os seus 
responsáveis de qualquer situação irregular que 
beneficie alguém em prejuizo de outrem ou do 
próprio CHUC. 

Definir procedimentos a serem observados no caso 
de recebimento de ofertas/doações. 

Situação de risco: Dc\cr do sigilo 
Riscos de conflito de interesse 

privilegiadas, de informações a ex-trabalhadores 
ou fornecedores . 

Fornecimento de informação não autorizada a 
terceiros com o objetivo de obtenção de vantagens 
pessoais. 

Utilização de dados dos sistemas de informação 
para fins privados. 

Riscos de conflito de interesse 

Favorecimento de interesses pessoais, fami liares, 
políticos, económicos ou outros. 

Uso de informação privilegiada. 

Aceitação indevida de ofertas. 

Medidas preventivas 

ção ao 
legal de sigilo, nomeadamente nos contactos com 
os utentes e com o público em geral, na forma, 
conteúdo e nos meios utilizados para a transmissão 
das informações. 

Existência de uma política de sanções em caso de 
violação dos regulamentos legais. 

Acesso à informação constante das bases de dados 
informáticas, dependente de um processo de 
autenticação. 

os níveis de segurança e 

Criação de responsabilidade que 
garantam que situações iguais tenham tratamentos 
iguais. 

Medidas preventivas 

Dever de sigilo sobre informação relativa ao 
CHUC, expresso no seu Código de Ética. 

Controlo de acesso a informação confidencial. 

incompatibilidades e conflitos de interesses. 

Avaliação rigorosa de situações de acumulação e 
incompatibilidade. 

Estabelecimento de critérios e fundamentação das 
decisões. 

Implementação de manual de procedimentos. 
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Segregação de funções e rotação de pessoal. 

Situaçãu dl' risco: Rl'crutmncnto. sl'If .. 'ção l' assiduidadt.' 
Riscos de conflito de interesse 

Favorecimento de interesses pessoais, familiares, 
políticos, económicos ou outros. 

Divulgação de informação confidencial. 

Medidas preventivas 

Verificação sistemática da inexistência 
incompatibilidades e con flitos de interesses. 

Controlo de acesso a informação confidencial. 

Segregação de funções e rotação de pessoal. 

de 

omeação de Júris diferenciados para os 
concursos. 

Sobre a gestão de conflitos de interesses importará ainda referir duas medidas adotadas pelo CA 

do CHUC: por um lado, a divulgação do Código de Ética no portal interno da institujção e pelos 

seus trabalhadores e, por outro, no que se refere à aposição no ponto 11 do relatório de contas de 

2012, no que se refere à identificação dos mecanismos adotados com vista à prevenção do 

conflito de interesses da indicação de que "os membros dos órgãos sociais abstêm-se de intervir 

em decisões que envolvam os seus próprios interesses, acautelando assim a sua independência 

de atuação. Foi efetuado o depósito da declaração de inexistência de incompatibilidades e 

impedimentos de titular de alto cargo público junto da Procuradoria-Geral da República." 
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Parte V - Divulgação, acompanhamento, avaliação e atualização do plano 

Por se entender que o combate à corrupção e infracções conexas e a gestão de conflitos de 

interesses, transcende o processo de identificação de riscos, definição e implementação de 

medidas preventivas, está prevista a sua divulgação, acompanhamento da sua execução e 

atua lização, sempre que se identifiquem novos riscos. 

1. Divulgação do PGR 

Neste ponto prevemos, além da necessidade de cumprir as recomendações em vigor, wna ampla 

divulgação na instituição, no sentido de dotar os colaboradores de competências acrescidas 

sobre esta matéria e por conseguinte reforçar este compromisso com a instituição. 

A nível de divulgação do PGR estão previstas as seguintes iniciativas: 

Divulgação do Plano junto do CPC, órgãos Cumprimento da Recomendação nO 1/2009 do 

de superintendência, tutela e controlo CPC 

Divulgação on-line Disponibilização nos portais interno e externo 

de informação sobre esta temática que deverá 

englobar, além da divulgação do Plano, 

legislação aplicável, Código de Ética e 

informação sobre Princípios de bom governo. 

Cumprimento da Recomendação n° 1/2010 do 

CPC. 

Divulgação do Plano aos colaboradores Envio do plano por correio electrónico aos 

colaboradores. 

Formação interna Através da realização de formação específica 

sobre as matérias versadas. 

2.Acompanhamento, avaliação e divulgação do PGR 

Importa referir que, sendo este processo, um instrumento dinâmico, poderá e deverá ser 

melhorado e aperfeiçoado em função das necessidades que venham a decorrer. Considerando 

que esta é a primeira versão do PGR, adotámos um processo de monitorização que pretende 

apostar numa cultura de proximidade, através da criação de um interlocutor junto de cada 

serviço. 

o serviço de auditoria interna terá um papel muito importante, não apenas na monitorização 

interna, mas também, pela maior e melhor integração no processo de melhoria de esforço do 

sistema de controlo interno do CHUC e nesse sentido, as iniciativas relacionadas com a 

monitorização do plano farão parte do Plano Anual de Auditoria Interna de 2014, a realizar 

trimestralmente, conforme esquema a seguir indicado: 
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apresenta o 
relatório inicial; 

• Elabora o 
questionário de 
avaliação 
trimestral dos 
riscos; 

• Envia para os 
serviços até final 
de cada trimestre; 

• Devolvem ao SAI, 
trimestralmente, 
no prazo 
estabelecido para 
o efeito; 

as respostas 
recebidas e 
elabora o relatório 
de 
acompanhamento 
trimestral; 

• Elabora e remete 
o relatório de 
acompanhamento 
anual para OCA; 

acompanhamento; 
• Envia o relatório 

para o CPC e TC. 

o controlo e monitorização do PGR serão realizados pelo serviço de auditoria interna em 

estreita colaboração com o Conselho de Administração, salientando-se que na fase de 

implementação inicial do Plano, será realizada uma monitorização trimestral, conducente a 

emissão de um relatório anual onde é feita a auditoria/avaliação interna do Plano. 

De forma mais detalhada a configuração do acompanhamento e a avaliação do PGR deverá 

compreender as seguintes actividades: 

• Verificação implementação das medidas de resposta ao risco, bem como a identificação 

dos eventuais motivos que contribuem para os atrasos que se verifiquem face ao 

previsto de implementação; 

• Avaliação do risco res idual, no decurso do efeito obtido com as medidas 

implementadas; 

• Recomendações de medidas corretivas, sempre que se justifique; 

• Identificação e classificação de novos fatores de risco surgidos após a elaboração do 

PGR inicial, bem como definir, em colaboração com os serviços, de medidas de 

resposta aos mesmos; 

• Monitorização trimestral do PGR com questionário e envio de instruções. 

• Emissão do relatório de acompanhamento e avaliação anual a submeter à aprovação do 

CA. 
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Sempre que se revele necessário, o serviço de auditoria interna, deve, no relatório anual de 

execução do PGR recomendar a sua atualização, sempre que tal se revele necessário. 

Coimbra, 26 de Dezembro de 2013 

Dr. José Martins Nunes 

A J-.=- ;U; #7 
Dr. Pedro José Duarte Roldão 

--~~~-=----------~ 
> 

Dr. Antón io Pedro Araújo Lopes 

(~II\ W.., ~"\.$) 
Prof. Doutor José Pedro Figueiredo 

(Ch.o-.J<. I~ ~ ~ 
Enf" António Manuel Marques 
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Anexos 

Anexo I 

Organograma do CHUC 

..... , 
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