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INTRODUÇÃO 

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) foi criado pela Lei nº54/2008, de 4 setembro 

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

prevenção da corrupção e infrações conexas. 

As Recomendações do CPC nº 1/2009, de 1 de julho e nº 1/2010, de 7 de abril incidem 

sobre a necessidade “de os dirigentes máximos de entidades gestoras de dinheiro, valores e 

património públicos, suas destinatárias, adotarem e divulgarem Planos de Prevenção de 

Riscos de Corrupção e Infrações Conexas”. 

O Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (PPRG) do Centro Hospitalar e Universitário de 

Coimbra, EPE (CHUC), elaborado nos termos das orientações do CPC, foi aprovado pelo 

Conselho de Administração (CA) em 26 de dezembro de 2013 e encontra-se publicado nos 

portais interno e externo do CHUC. 

Nos termos da alínea d) do ponto 1.1. da Recomendação nº 1/2009, deve o CHUC elaborar 

um relatório anual sobre a execução do PPRG, que identifique as situações potenciadoras 

de riscos e aferir sobre o grau de execução das medidas propostas para combater a sua 

ocorrência e a sua remessa “ao CPC, bem como aos órgãos de superintendência, tutela e 

controlo.” 

Com a publicação do Decreto-Lei nº 18/2017 de 10 de fevereiro, que regula o Regime 

Jurídico e os Estatutos aplicáveis às unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde com 

a natureza de Entidades Públicas Empresariais (E.P.E.), que revogou o Decreto-Lei nº 

233/2005, de 29 de dezembro, o Serviço de Auditoria Interna (SAI) passou a ser 

responsável pela elaboração do plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas 

e os respetivos relatórios anuais de execução, prática realizada internamente desde 2013. 

O presente relatório visa aferir a execução do PPRG do CHUC em 2018 e fornecer um 

conjunto de conclusões e recomendações de melhoria, que resultam do processo de 

monitorização e dos contributos dos demais dirigentes, responsáveis e colaboradores dos 

Serviços e Gabinetes envolvidos, a quem expressamos o nosso agradecimento pela 

participação e colaboração dispensadas. 
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I – ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 

1.1.Caracterização do CHUC  

O CHUC, EPE, concretizado em 12/12/2011, foi criado pelo Decreto-Lei n.º 30/2011, de 2 de 

março, resultando do processo de fusão hospitalar das unidades de saúde: Hospitais da 

Universidade de Coimbra, E.P.E (HUC), que incluía a Maternidade Dr. Daniel de Matos 

(MDM),Centro Hospitalar de Coimbra, E.P.E. (CHC), composto pelo Hospital Geral (HG), 

Hospital Pediátrico (HP) e Maternidade Bissaya- Barreto (MBB) e Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Coimbra (CHPC), composto pelo Hospital Sobral Cid (HSC), Pólo Lorvão e 

Pólo de Arnes.  

É uma entidade pública empresarial (E.P.E), integrada na rede de prestação de cuidados de 

saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS), com o número de identificação de pessoa 

coletiva 510103448 e rege-se pelos Estatutos aprovados pelo n.º1 do artº1 do Decreto-Lei 

nº 18/2017, de 10 de fevereiro. 

Designação CHUC, EPE 

Localização da sede Praceta Prof. Mota Pinto 

3000-075 Coimbra 

Telefone 239 400 400 

Fax 239 823 097 

Site http://www.chuc.min-saude.pt 

 

Área de influência 1 

A sua área de influência resulta da soma das instituições que o compõem. 

Os HUC articulam-se, em termos de referenciação, com os estabelecimentos de cuidados 

de saúde primários que integram a Unidade de Saúde de Coimbra-Norte. Abrange as 

freguesias do concelho de Coimbra, assim como os concelhos de Anadia e Mealhada do 

distrito de Aveiro e o de Mortágua, pertencente ao distrito de Viseu. Estende a sua zona de 

influência direta a outras áreas da Região Centro, de acordo com as redes de referenciação 

de determinadas especialidades e na ausência de valência nos respetivos hospitais. 

                                                           
1 https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/centro-hospitalar-e-universitario-de-coimbra-epe/ 
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A área de influência do HG corresponde à zona da Unidade de Saúde de Coimbra-Sul 

(compreendendo as freguesias de São Martinho do Bispo e de Santa Clara, em Coimbra, e 

os concelhos de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pêra, Condeixa-a-Nova, Figueiró dos 

Vinhos, Montemor-o-Velho, Soure, Pedrógão Grande e Penela). Constitui também 

referência para os doentes encaminhados pelos Hospitais da Figueira da Foz, Leiria e 

Pombal. 

As MBB e MDM integram a Rede de Referenciação Materno-Infantil, constituindo, 

simultaneamente, hospitais de apoio perinatal para os centros de saúde da área geográfica 

correspondente e hospitais de apoio perinatal diferenciado. 

A área de influência do HP abrange toda a Região Centro do país, constituindo ainda uma 

referência nacional para patologias específicas. 

A área de influência do HSC abrange os concelhos inscritos na Rede de Referenciação de 

Psiquiatria e Saúde Mental. 

O CHUC, E.P.E. é atualmente composto pelas seguintes unidades hospitalares: 

 Hospitais da Universidade de Coimbra; 

 Hospital Geral; 

 Hospital Pediátrico; 

 Hospital Sobral Cid; 

 Maternidade Bissaya Barreto; 

 Maternidade Dr. Daniel de Matos. 

 

Missão 

O CHUC,E.P.E. 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 polos de excelência. 

  



 

 
Relatório anual de execução do PPRG 2018 

Página 9 

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 eficiência e a 

sustentabilidade global a médio e longo prazo. 

Valores e princípios 

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

valores e princípios: 

 Serviço público com primado 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; 

 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. 

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 
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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. 

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 assistenciais de forma a 

rentabilizar os recursos humanos e financeiros; 
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 Desenvolver programas de melhoria da eficiência, tendentes a garantir o equilíbrio 

económico-financeiro. 

1.2.Estrutura Orgânica Interna 

Nos termos artigo 5º do Capítulo II do Anexo II do DL nº 18/2017 de 10 de fevereiro, são 

órgãos do hospital E.P.E.: 

a. O conselho de administração; 

b. O conselho fiscal, o revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais 

de contas, caso se encontrem abrangidas pelo regime constante da Lei n.º 148/2015, 

de 9 de setembro; ou 

c. O fiscal único; 

d. O conselho consultivo 

São órgãos sociais do CHUC: 

Conselho de Administração (CA) 

O CHUC, EPE é dirigido por um Conselho de Administração (CA), nomeado através da 

Resolução do Conselho de Ministros N.º86/2017, publicado no Diário da República nº 

116/2017, Série I de 19/06/2017, que iniciou funções em 15/05/2017. 

Quadro 01 – Conselho de Administração  

Conselho de 
Administração 

2018 

Presidente Prof. Dr. Fernando de Jesus Regateiro 

Vogal executivo Dr. Pedro Beja Afonso2/ Dr. Carlos Santos 

Vogal executivo Dra. Manuela Mota Pinto 

Vogal executivo Dr. Carlos Manuel Gregório dos Santos 3 

Direção Clínica Dr. Francisco José Parente dos Santos 

Direção de Enfermagem Enfª Áurea da Cruz Flamino Andrade 

 

                                                           
2 Apresentou renúncia com efeitos a 01/03/2018, tendo sido substituído pelo Dr. Carlos Santos. 
3 Nomeado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 90/2018 de 12 de Julho de 2018, que produziu efeitos a 
25 de junho de 2018. 
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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 15º 

do regulamento interno do CHUC, cuja constituição é a seguinte: 

Quadro 02 – Conselho Consultivo  

 

Conselho Consultivo (2017- 2019) 

Dr. Joaquim Fernando Nogueira 

Dr. Adalberto Paulo da Fonseca Mendo 

Prof. Doutora Renata Sofia Mota Gomes 

Drª Maria Isabel Fernandes de Carvalho Garcia 

Dr. António da Cruz Neves da Costa † 

Enfª Maria Conceição e Silva Carvalho Saraiva 

Dr. António Duarte Arnaut. † 

Dr. Álvaro José Brilhante Laborinho Lúcio. 

Conselho Fiscal 

O conselho fiscal (CF) foi nomeado através do Despacho conjunto dos Secretários de 

Estado do Tesouro e da Saúde de 27 e 28/11/2017, por um período de três anos (2017-

2019), renovável por uma única vez. 

A composição do CF encontra-se regulada nos termos dos nºs2 e 3 do artigo 15º do 

regulamento interno do CHUC, e que é constituído por três membros efetivos e por um 

suplente, sendo um deles o presidente do órgão. 

Quadro 03 – Conselho Fiscal  
 

Conselho Fiscal 2017-2019 

Presidente Prof. Dra. Ana Isabel Calado da Silva Pinto 

Vogal efetivo Dr. José Henrique Rodrigues Polaco 

Vogal efetivo Dr. Francisco José Cunha Fachada 

Vogal suplente Dra. Teresa Isabel Carvalho Costa 
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Revisor Oficial de Contas 

O nº 4 do art.º 15 dos Estatutos do CHUC dispõe que o Revisor Oficial de Contas (ROC) é 

nomeado por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e 

da saúde, sob proposta fundamentada do CF, por um período de três anos, renovável por 

uma única vez. 

O CF do CHUC apresentou em 19 de abril de 2018, aos membros do Governo responsáveis 

pelas áreas das finanças e da saúde, uma proposta fundamentada de nomeação do novo 

ROC, para os exercícios de 2017,2018 e 2019. 

Pelo Despacho do Senhor Secretário de Estado do Tesouro (SET) n.º 155/2018, de 9 de 

março, foi estabelecido o regime remuneratório do ROC/SROC, das empresas pertencentes 

ao Setor Empresarial do Estado, qualificadas como entidades de interesse público. 

Sendo designado para ROC do CHUC a SROC, CFA – Cravo, Fortes, Antão & Associados, 

SROC, Lda., n.º 87, e registado na Comissão de Mercados de Valores Mobiliários nº 

20161415, representada pelo Dr. Armando Jorge Almeida Tavares (ROC n.º 1495), e com 

domicílio profissional na Rua Cristóvão de Pinho Queimado, nº 5,2º Dt.º 3800-012 Aveiro. 

Nos termos do Regulamento Interno do CHUC, e do portal institucional, fazem também parte 

da organização do CHUC, os seguintes órgãos: 

Órgãos de Apoio Técnico  

Comissões de apoio técnicas obrigatórias: 

 Comissão de controlo da infeção hospitalar; 

 Comissão de ética; 

 Comissão de farmácia e terapêutica; 

 Comissão de qualidade e segurança do doente; 

Além das comissões obrigatórias acima referidas, o regulamento interno do CHUC prevê 

ainda os 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; 
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 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. 

 Comissão de transfusão hospitalar; 

 Comissão local de informação clínica. 

Integram a estrutura organizacional do CHUC as seguintes áreas: 

 De ação médica; 

 De suporte à prestação de cuidados; 

 De apoio à gestão e de logística;  

 De formação, investigação, inovação e desenvolvimento. 

Área de ação medica 

 Serviços de ação médica; 

 Unidades Funcionais Autónomas: 

 Unidade de Transplantação Hepática de Adultos e de Crianças; 

 Outros Serviços de ação médica e Unidades partilhadas. 

Área de suporte à prestação de cuidados 

 Serviço de assistência espiritual 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 a primeira consulta; 

 Unidade de psicologia clínica; 

 Gabinete do cidadão; 
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 Equipa de gestão de altas; 

 Equipa intra-hospitalar de cuidados paliativos. 

Área de Apoio à Gestão e Logística 

 Serviço de aprovisionamento; 

 Serviço de documentação; 

 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 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 e de contencioso. 

Área de formação, investigação, inovação e desenvolvimento 

 Serviço de formação; 

 Unidade de inovação e desenvolvimento; 

 Investigação Clínica; 

 Investigação de Translação e Projetos Cofinanciados; 

 Formação em Investigação e Desenvolvimento – I&D; 

 UID – Documentação; 

 Centro de simulação biomédica; 

 Núcleo de internacionalização do CHUC. 

  



 

 
Relatório anual de execução do PPRG 2018 

Página 16 

Estrutura de gestão 

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 indica4: 

 UGI Cirúrgica 1: 

 Serviço de Cirurgia Geral (CHUC); 

 Serviço de Cirurgia Vascular e Angiologia; 

 Serviço de Urologia e Transplantação Renal. 

 UGI Cirúrgica 2: 

 Serviço de Cirurgia Maxilo-Facial; 

 Serviço de Cirurgia Plástica e Queimados; 

 Serviço de Dermatologia e Venereologia; 

 Serviço de Estomatologia; 

 Serviço de Neurocirurgia; 

 Serviço de Ortopedia; 

 Serviço de Otorrinolaringologia. 

 UGI Médica 1: 

 Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo; 

 Serviço de Hematologia Clínica; 

 Serviço de Medicina Interna; 

 Serviço de Oncologia Médica; 

 Serviço de Reumatologia. 

 UGI Médica 2: 

 Serviço de Cardiologia; 

 Serviço de Imunoalergologia; 

 Serviço de Infeciologia - Polo HUC; 

                                                           
4 Informação retirada do portal externo do CHUC. 
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 Serviço de Pneumologia. 

 UGI Médica 3: 

 Serviço de Centro de Medicina do Sono - Polo HG; 

 Serviço de Gastrenterologia - Polo HUC; 

 Serviço Nefrologia - Polo HUC; 

 Serviço de Neurologia - Polo HUC. 

 UGI Saúde materna, fetal e neonatal: 

 Serviço de Ginecologia; 

 Serviço de Medicina de Reprodução; 

 Serviço de Neonatologia A - Polo MDM; 

 Serviço de Neonatologia B - Polo MBB; 

 Serviço de Obstetrícia A - Polo MDM; 

 Serviço de Obstetrícia B - Polo MBB. 

 UGI Pediátrica: 

 Serviço de Cardiologia Pediátrica; 

 Serviço Centro de Desenvolvimento da Criança; 

 Serviço de Cirurgia Pediátrica e Queimados; 

 Serviço de Cuidados Intensivos Pediátricos; 

 Serviço de Genética Médica; 

 Serviço de Oncologia Pediátrica; 

 Serviço de Pediatria Ambulatória; 

 Serviço de Pediatria Médica; 

 Serviço de Urgência Pediátrica; 

 Unidade Funcional Autónoma de Ortopedia Pediátrica. 

 UGI Meios complementares de diagnóstico e terapêutica: 

 Serviço de Anatomia Patológica; 

 Serviço de Imagem Médica; 

 Serviço de Medicina Física e Reabilitação; 

 Serviço de Medicina Nuclear; 
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 Serviço de Patologia Clínica; 

 Serviço de Radioterapia; 

 Serviço de Sangue e Medicina Transfusional. 

 UGI Urgência e cuidados intensivos: 

 Serviço de Medicina Intensiva - Polo HUC; 

 Serviço de Urgência Geral A - Polo HUC; 

 Serviço de Urgência Geral B - Polo HG; 

Não integrados em UGIS: 

Centro de Responsabilidade Integrados (CRI): 

 Serviço de Cirurgia Cardiotorácica e Transplantação de Órgãos Torácicos (CCT); 

 Oftalmologia; 

 Psiquiatria. 

1.3.Recursos humanos 

Em 31/12/2018, o CHUC dispunha de 7727 colaboradores, distribuídos da seguinte forma: 

Quadro 04 – Recursos Humanos – CHUC  
 

 

Nº Peso no total

Conselho de Administração 5 0,1%

Dirigente 29 0,4%

Médico - Especialistas 1030 13,3%

Médico - Internos Especialidade 620 8,0%

Enfermagem 2875 37,2%

Técnico Superior Saúde 74 1,0%

T.D.T. 494 6,4%

Farmacêuticos 41 0,5%

Técnico Superior Serviço Social 58 0,8%

Outro pessoal T. Superior 83 1,1%

Informática 27 0,3%

Docente 19 0,2%

Assistente Técnico 711 9,2%

Assistente Operacional 1658 21,5%

Outro Pessoal 3 0,0%

TOTAL 7727 100%

Fonte: Elaboração propria com base na informação fornecida pelo SGRH

Grupo Profissional / Categoria de Exercício / Especialidade
CHUC 31-12-2018
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II – PLANO DE PREVENÇÃO RISCOS DE GESTÃO 

2.1.Enquadramento 

Conforme referido, o PPRG do CHUC, foi aprovado pelo CA em 26 de dezembro de 2013 e 

encontra-se publicado nos portais interno e externo do CHUC5 e em cumprimento da alínea 

d) do ponto 1.1. da Recomendação nº 1/2009, do CPC, é elaborado anualmente o relatório 

sobre a sua execução. 

2.2.Os riscos e a legislação 

Aquando da elaboração do PPRG 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 / fora de prazo; 

 Apropriação de direitos de autor; 

 Apropriação indevida de bens; 

 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; 

                                                           
5 Conforme decorre do n.º2 do artigo 46º do Decreto-Lei nº 133/2013 de 3 de outubro. 
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 Favorecimento do próprio / terceiros; 

 Intervenção em situação de impedimento; 

 Obtenção de benefício 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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2.3.Funções e responsabilidades dos intervenientes 

O PPRG do CHUC indica 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 comunicação interna. 

O quadro seguinte, adaptado do Plano de Prevenção de Riscos do Tribunal de Contas (TC), 

permite identificar os intervenientes e as respetivas funções e responsabilidades: 

Gestão de Riscos 

Decisor Função e responsabilidade 

Conselho de 

Administração 

É o gestor e responsável máximo pela execução do PPRG. 

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 

coordenadores 

dos serviços 

de gestão e 

logística 

Responsáveis pela organização, aplicação e acompanhamento do PPRG 

na parte respetiva. 

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 melhoria 

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 

Elabora o PPRG e acompanha a execução das medidas previstas no 

mesmo e elabora o respetivo Relatório Anual.6 

Apoia o CA na consolidação da revisão e atualização do PPRG, sugerindo 

igualmente alterações à sua forma ou conteúdo. 

Reporta ao CA riscos que decorram da avaliação do SCI. 

                                                           
6 Alínea e) do n.º 2 do artigo 19º do Decreto-Lei nº 18/2017 de 10 de fevereiro, que regula o Regime Jurídico e os 
Estatutos aplicáveis às unidades de saúde do SNS com a natureza de E.P.E’s, o SAI passou a ser responsável 
pela elaboração do plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas e os respetivos relatórios anuais 
de execução, prática realizada, conforme já referido, desde 2013 
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2.4.Áreas de risco 

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

da República, 1.ª série — N.º 171, “são consideradas atividades 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 

suscetíveis 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, o PPRG contempla atualmente as seguintes áreas: 

Serviço/ Gabinete / Unidade  Dirigentes/Responsáveis (31/12/2018) 

Serviço de Aprovisionamento 

 Setor de Aquisições MR 

 Setor Aquisições MCC,MCA,MCH,MMC 

 Setor Aquisição Investimentos e FSE 

 Setor da Logística 

Dra. Sandra Sousa 

Dra. Sandra Sousa 

Dr. José Bronze 

Dr. Alexandre Santos 

Dra. Célia Cravo 

Serviço de Gestão de Doentes  

 HUC/HG/HP/MBB/MDM 

 HSC 

Dra. Elisabete Pires 

Dra. Elisabete Pires 

Dr. José Afonso 

Serviço de Gestão de Recursos Humanos Dr. Carlos Gante 

Serviço de Tecnologias e Sistemas de Informação Eng º Rui Gomes 

Serviços Financeiros Dra. Fernanda Gomes 

Serviços Hoteleiros Dr. João Alegre de Sá 

Gabinete de Controlo e Planeamento de Gestão Dra. Joana Cunha 

Gabinete Jurídico e de Contencioso Dr. Vítor Parola 
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2.5.Publicações do CPC em 2018 

Em 2018, destacamos as seguintes publicações relacionadas com a matéria em assunto: 

Prevenção da Corrupção na Gestão Pública - Mapeamento de áreas e fatores de risco 

(CPC, fevereiro de 2018), que traduziu o trabalho e a reflexão realizados pelo CPC tendo 

em vista a produção de um mapeamento de riscos específicos de corrupção e infrações 

conexas nas entidades do Setor Público. 

http://www.cpc.tcontas.pt/documentos/outros/relatorio_mapeamento_riscos_2018.pdf 

Estudo - Gestão dos Conflitos de Interesse - Setor Público (CPC, abril de 2018) 

Consistiu na avaliação, através de questionário online, do modo como as entidades do Setor 

Público adotaram a recomendação de novembro de 2012 do CPC relativa à gestão de 

conflitos de interesses, designadamente das medidas adotadas e das dificuldades sentidas 

Responderam ao questionário um total de 468 entidades representativas da Administrações 

Central, Local e Regional, entre as quais o CHUC. Sendo igualmente de referir que no 

âmbito deste estudo, o SAI elaborou uma informação interna sobre a matéria, tendo em 

vista a aplicação interna da citada recomendação, referida no ponto 3.3. 

http://www.cpc.tcontas.pt/documentos/outros/estudo_conflitos_de_interesses__relatorio.pdf 

Nota sobre a Recomendação da OCDE sobre Integridade Pública, de 02 de maio de 

2018. 

Traduz um documento de suporte que enquadra as recomendações e deliberações emitidas 

pelo CPC no âmbito do princípio da integridade pública como linha orientadora na 

prevenção de corrupção e infrações conexas. 

http://www.cpc.tcontas.pt/documentos/recomendacoes_int/nota_recomendacao_OCDE.PDF 
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III – MONITORIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PPRG 

3.1.Âmbito e objetivos 

Em cumprimento do Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) do CHUC de 2018, aprovado 

pelo CA em 12/01/2018, a monitorização da execução do PPRG realizou-se de acordo com 

os seguintes objetivos: 

 Agregar e sistematizar a informação obtida; 

 Avaliar o grau de implementação das medidas previstas; 

 Identificar novos riscos e respetivas medidas de resposta; 

 Fornecer ao CA análises e recomendações de melhoria do PPRG. 

3.2.Metodologia 

A metodologia de trabalho, foi semelhante à do exercício anterior, consistiu na 

disponibilização de ficheiro aos Serviços e Gabinetes envolvidos, com a informação do seu 

último reporte, procurando-se melhorar a eficiência do processo de monitorização e 

simultaneamente, acautelar impactos que decorreram das alterações verificadas na 

estrutura organizacional. 

A planificação dos trabalhos foi definida em nota interna do SAI e traduziu-se, sucintamente 

no seguinte: 

           

Nas situações em que não foi possível obter resposta ao pedido de contributo e de forma a 

não comprometer a concretização da monitorização anual, consideraram-se, para o efeito, 

0

• Planificação e preparação dos instrumentos necessários à monitorização
acumulada de 2018, incluindo a da comunicação e definição da estrutura do
relatório de execução, de acordo com a Nota Interna de Serviço.

1

• Divulgação, por correio eletrónico aos dirigentes/responsáveis pelos Serviços e
Gabinetes envolvidos, transmitindo a necessidade de proceder à referida
monitorização, disponibilizando para o efeito, a documentação de apoio
necessária, modelos e instruções de preenchimento.

2

• Compilação, organização e validação da informação recolhida, com vista à
aferição do grau de execução das medidas adotadas de resposta ao risco.

3
• Elaboração e apresentação do relatório de execução do PPRG ao CA.
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os resultados obtidos na última avaliação realizada, sistematizados no Quadro 09 deste 

relatório. 

3.3.Trabalhos desenvolvidos pelo SAI 

No âmbito do PPRG, em 2018, foram desenvolvidos os seguintes trabalhos: 

 Relatório anual de execução de 2017 do PPRG; 

 Informação nº 01/SAI/2018 - Questionário do Conselho de Prevenção da Corrupção 

sobre Gestão de Conflitos de Interesses no Setor Público. 

3.4.Riscos e medidas de resposta ao risco 

A ilustração seguinte evidencia a evolução do número de riscos de gestão identificados e 

medidas de resposta ao risco que constam no PPRG do CHUC, desde a sua aprovação, até 

final de 2018. 

                              

No final de 2018, registaram-se 151 riscos de gestão (- 20 face a 31/12/2017) e 167 

medidas de resposta ao risco (- 7 relativamente a 31/12/2017) devendo-se principalmente às 

alterações estruturais verificadas no Serviço de Aprovisionamento, Serviços Hoteleiros e na 

revisão da matriz de riscos e controlos do Serviço de Gestão de Recursos Humanos.  

Refere-se que destes 151 riscos, apenas foram considerados os 16 novos riscos 

uniformizados e reportados pelo Serviço de Aprovisionamento, pelo que não constam os 

riscos dos setores que constituem o Serviço de Aprovisionamento reportados em exercícios 

anteriores: Setor de Aquisição de Medicamentos e Reagentes (14), Setor de Aquisições de 

Investimentos e de Fornecimentos e Serviços (7) e Setor de Aquisições de MCC,MCH,MCA 

e MMC (9). 

No quadro seguinte indicamos, por Serviço e Gabinete, os riscos identificados e respetiva 

classificação e o número de medidas de resposta aos riscos associadas. 

PPRG                 
(dezembro 2013)

Riscos 

115

Medidas  
121

2014

Riscos

107

Medidas 

113

2015

Riscos 

167

Medidas 

171

2016

Riscos 

169

Medidas  

173

2017                      

Riscos 

171

Medidas

174

2018

Riscos 

151

Medidas

167



 

 
Relatório anual de execução do PPRG 2018 

Página 26 

Quadro 05 – PPRG - Riscos e medidas de resposta ao risco por Serviço/Gabinete 
(2018) 

 

3.5.Avaliação global dos resultados 

3.5.1.Implementação das medidas  

De acordo com as informações validadas pelo SAI, apresenta-se sumariamente, a evolução 

da implementação das medidas de resposta ao risco no período 2016 - 2018. 

Quadro 06 – PPRG – Execução das medidas de resposta ao risco (2016 - 2018) 

 

 

Numa apreciação global, as medidas implementadas e em execução representam 79 % das 

167 medidas de resposta ao risco, verificando-se, o seguinte: 

Total Baixo Médio Alto Crítico

Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão 4 3 1 4

Gabinete Jurídico e de Contencioso 11 2 2 1 6 11

Serviço Aprovisionamento 16 16 16

     Setor de Aquisição de Medicamentos e Reagentes 14 7 2 5 14

     Setor de Aquisições de Investimentos e de Fornecimentos e Serviços 7 1 3 3 7

     Setor de Aquisições de MCC,MCH,MCA e MMC 9 9 9

     Uniformizados(*) 16 16 16

Serviço de Gestão de Doentes 26 10 7 2 7 26

     HSC(**) 2 1 1 2

     HG/HP/MBB 11 9 1 1 11

     HUC/MDM 7 5 2 7

     CHUC 6 6 6

Serviço de Gestão de Recursos Humanos 21 2 11 2 6 31

Serviço de Tecnologias e Sistemas de Informação 21 0 10 10 1 21

     STSI-B-HG/HP/MBB/HSC 5 2 3 5

     STSI-HUC 16 8 7 1 16

Serviços Financeiros 8 6 1 1 8

Serviços Hoteleiros 44 0 6 10 28 50

     Casas Mortuárias 2 1 1 2

     Alimentação 3 1 1 1 4

     Central Telefónica 4 1 3 4

     Expediente 3 1 1 1 4

     Higiene e Limpeza 3 1 2 5

     Movimentação de Bens(***) Foram eliminados 2 riscos que deixaram de ser aplicáveis.4 4 4

     Parques e Jardins 4 1 3 4

     Resíduos 5 2 1 2 7

     Roupa 5 1 4 6

     Transportes 11 2 2 7 10

SOMA 151 23 38 26 64 167

(***)Foram eliminados 2 riscos que deixaram de ser aplicáveis.

(*) Na sequência da alteração estrutural ( direção única) verificada a partir de outubro de 2018, foi apresentada nova matriz de riscos e controlos, 

que inclui o setor de logística. No entanto não foi dada qualquer informação relativamente aos riscos e medidas reportadas em anos anteriores, 

pelo que mantivemos a mesma. 

(**)Pese embora, tenham sido indicados na matriz de riscos inicial, 2 riscos, 1 das medidas de resposta ao risco encontra-se implementada e a 

outra não é aplicável.

Serviços/Gabinetes

2018

Fonte: Elaboração própria com base na informação recolhida junto dos Serviços e Gabinetes.

Riscos
Medidas 

Estado das medidas Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Implementadas 52 30,1% 68 39,1% 66 39,5% 14 26,9% -2 -2,9%

Em execução 85 49,1% 87 50,0% 66 39,5% -19 -22,4% -21 -24,1%

Não implementadas 36 20,8% 19 10,9% 35 21,0% -1 -2,8% 16 84,2%

SOMA 173 100% 174 100% 167 100% 6 -     -3,5% 7 -     -4,0%

Var.      

2017/2018   

Fonte: Elaboração própria com base na informação recolhida junto dos Serviços e Gabinetes.

Var.      

2016/2018   
31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018
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 39,5% - Implementadas (66); 

 39,5% - Em implementação (66); 

 21,0% - Não implementadas (35). 

Face ao período homólogo, destaca-se a diminuição de 24,1% nas medidas em 

implementação (-21) e no aumento de 84,2% das medidas não implementadas (+16), por 

contrapartida de uma diminuição de 2,9% nas medidas implementadas (-2).  

Sendo de referir que, com a alteração estrutural verificada no Serviço de Aprovisionamento 

existiu uma redução do número de riscos (28 passam para 16), acompanhada igualmente 

por uma redução das medidas de resposta ao risco. 

A seguinte ilustração mostra a evolução do número de riscos, medidas propostas e grau de 

execução nos processos de monitorização realizados nos anos 2014, 2015, 2016, 2017 e 

2018. 

 

 

  

107
113

21
31

61

167 171

49

83

39

169 173

52

85

36

171 174

68

87

19

151

167

66 66

35

Total dos Riscos identificados Total de medidas de resposta 
aos riscos

Medidas Implementadas Medidas em execução Medidas não implementadas

2014 2015 2016 2017 2018

Fig.1- Evolução do nº riscos; Medidas de resposta ao risco e grau de execução no período 2014-

2018 
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Quadro 07 – PPRG – Execução das medidas de resposta ao risco por Serviço/Gabinete  

 

Em anexo apresenta-se, por Serviço/Gabinete a informação detalhada quanto ao ponto de 

situação relativamente à execução das medidas de resposta ao risco. 

3.5.2.Colaboração 

O resultado do trabalho desenvolvido pelo SAI e pelos responsáveis dos Serviços, 

Gabinetes envolvidos no PPRG, traduziu-se numa participação de 62,5%, obtendo-se 5 

respostas aos 8 pedidos de contributo solicitados. 

Apesar da antecedência com que foram realizados os pedidos, a taxa de resposta obtida no 

final de 2018 reporta-nos ao resultado obtido no 3º trimestre de 2014 (62%), afastando-se 

dos 100% alcançados em 2015 e 2016, conforme se pode verificar na ilustração seguinte. 

Implementado %
Não 

implementado
% Em execução %

Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão 4 4 100% 0% 0 0%

Gabinete Jurídico e de Contencioso 11 1 9% 6 55% 4 36%

Serviço Aprovisionamento(*) 16 2 13% 1 6% 13 81%

Setor de Aquisição de Medicamentos e Reagentes 13 7 54% 2 15% 3 23%

Setor de Aquisições de Investimentos e de Fornecimentos e Serviços 7 0% 1 14% 6 86%

Setor de Aquisições de MCC,MCH,MCA e MMC 9 0% 0% 9 100%

Uniformizados 2 1 13

Serviço de Gestão de Doentes 26 11 42% 0 0% 15 58%

HSC (**) 2 1 50% 0% 1 50%

HG/HP/MBB 11 4 36% 0% 7 64%

HUC/MDM 7 5 71% 0% 2 29%

CHUC 6 1 17% 0% 5 83%

Serviço de Gestão de Recursos Humanos 31 20 65% 8 26% 3 10%

Serviço de Tecnologias e Sistemas de Informação 21 13 62% 3 14% 5 24%

STSI-B-HG/HP/MBB/HSC 5 3 60% 1 20% 1 20%

STSI-HUC 16 10 63% 2 13% 4 25%

Serviços Financeiros 8 3 38% 2 25% 3 38%

Serviços Hoteleiros 50 12 24% 15 30% 23 46%

Casas Mortuárias 2 0% 0% 2 100%

Alimentação 4 1 25% 1 25% 2 50%

Central Telefónica 4 1 25% 1 25% 2 50%

Expediente 4 0% 0% 4 100%

Higiene e Limpeza 4 0% 1 25% 3 75%

Movimentação de Bens 4 1 25% 2 50% 1 25%

Parques e Jardins 4 2 50% 1 25% 1 25%

Resíduos 7 5 71% 1 14% 1 14%

Roupa 6 1 17% 5 83% 0%

Transportes 11 1 9% 3 27% 7 64%

SOMA 167 66 39,5% 35 21,0% 66 39,5%

(**)Pese embora, tenham sido indicados na matriz de riscos inicial, 2 riscos, 1 das medidas de resposta ao risco encontra-se implementada e a outra não é 

aplicável.

Serviços/Gabinetes 2018

Medidas de resposta ao risco

(*) Apenas foi considerada a informação referente à implementação das medidas uniformizadas. No entanto, espelhamos a informação reportada nos anos 

anteriores.

Fonte: Elaboração própria com base na informação recolhida junto dos Serviços e Gabinetes .
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O envio tardio de alguns contributos, evidenciado no Quadro 08, contribuiu para o atraso no 

desenvolvimento dos trabalhos, e subsequente conclusão e entrega do relatório anual de 

execução ao CA. 

Quadro 08 – PPRG - Respostas obtidas  

 

A média de duração das 5 respostas obtidas em 2018 foi de 26 dias sendo de salientar, que 

apenas 1 das respostas obtidas ocorreu dentro da data indicada para o efeito. 

Da apreciação realizada, constata-se ainda, que apenas 3 Serviços/Gabinetes atualizaram a 

informação quanto aos riscos e/ou estado de execução, sendo igualmente de referir 

situações em que não se verificam atualizações desde 2014 (1), 2015 e 2016 (2), e 2017 (4) 

conforme evidenciado no quadro seguinte. 

54

62

85

100 100

92

100

69

54

62,5

2014 - 1º T. 2014 - 3º T. 2014- 4º T. 2015 - 1º Q. 2015 - 3º Q. 2016 -1º S. 2016 -2º S. 2017 -1º S. 2017 -2º S. 2018

Respostas obtidas (%)

Data envio Data limite
Data 

resposta

Tempo de 

resposta

Desvio face 

ao prazo

Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão 19-02-2019 12-03-2019 20-02-2019 1          22 -         

Gabinete Jurídico e de Contencioso 19-02-2019 12-03-2019 12-03-2019 23        -          

Serviço Aprovisionamento(*) 19-02-2019 12-03-2019 22-03-2019 33        10          

Serviço de Gestão de Doentes 19-02-2019 12-03-2019 n.r.

HSC 19-02-2019 12-03-2019 n.r.

HUC/MDM/HG/HP/MBB 19-02-2019 12-03-2019 n.r.

Serviço de Gestão de Recursos Humanos 19-02-2019 12-03-2019 22-03-2019 33        10          

Serviço de Tecnologias e Sistemas de Informação(**) 19-02-2019 12-03-2019 n.r.

Serviços Financeiros 19-02-2019 12-03-2019 n.r.

Serviços Hoteleiros 19-02-2019 12-03-2019 28-03-2019 39        16          

Fonte: Elaboração propria c/ base na informação recolhida junto dos Serviços e Gabinetes

n.r.- não respondeu

(*)Inclui informação de todos os setores que compõem o Serviço de Aprovisionamento: 

Setor de Aquisição de Medicamentos e Reagentes 

Setor de Aquisições de Investimentos e de Fornecimentos e Serviços

Setor de Aquisições de MCC,MCH,MCA e MMC

Setor de Logística

(**) Inclui informação dos polos:

STS-B-HG/HP/MBB/HSC

STSI-HUC

Serviços/Gabinetes

2018

Fig 2 - % das respostas obtidas dos serviços/gabinetes intervenientes no PPRG. 
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Quadro 09 – Reporte da última atualização produzida  

 

IV. CONCLUSÕES 

Do exposto resultam as seguintes conclusões: 

 A taxa de participação verificada na monitorização do ano de 2018 foi de 62,5%, 

evidenciando um menor envolvimento dos Serviços e Gabinetes nos processos de 

avaliação e gestão de risco e em particular no PPRG; 

 No final de 2018 registam-se 151 riscos de gestão (-20 face a 2017) e 167 medidas 

de resposta ao risco (- 7 relativamente a 2017), devendo-se principalmente às 

alterações estruturais verificadas no Serviço de Aprovisionamento, Serviços 

Hoteleiros e na substituição de matriz de riscos e controlos no Serviço de Gestão de 

Recursos Humanos;  

 Numa apreciação global, as medidas implementadas (66) e as medidas em fase de 

implementação (66) representam 79,0% do total das medidas de resposta ao risco e 

21,0% ainda não foram implementadas (35); 

 Face ao período homólogo, destaca-se ainda, a diminuição de 24,1% nas medidas 

em implementação (-21 medidas) e no aumento de 84,2% das medidas não 

implementadas (+16 medidas), por contrapartida de uma diminuição de 2,9% nas 

medidas implementadas (-2); 

  

Serviço de Gestão de Doentes -HSC 4º Trimestre 2014

Gabinete Jurídico e de Contencioso 1º Quadrimestre 2015

Serviços Financeiros 3º Quadrimestre 2015

Serviço de Gestão de Doentes-HUC/MDM 1º Semestre 2016

Serviço de Gestão de Doentes-CHUC 2º Semestre 2016

Serviço de Gestão de Doentes HG/HP/MBB 1º Semestre 2017

Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão 2º Semestre 2017

Serviço de Tecnologias e Sistemas de Informação-HG/HP/MBB/HSC2º Semestre 2017

Serviço de Tecnologias e Sistemas de Informação-HUC 2º Semestre 2017

Serviço Aprovisionamento 2018

Serviço de Gestão de Recursos Humanos 2018

Serviços Hoteleiros 2018

Fonte: Elaboração propria c/ base na informação recolhida junto dos Serviços e Gabinetes.

Serviços/Gabinetes
Período de reporte da 

última atualização 

produzida 
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V. RECOMENDAÇÕES 

Em função da análise e das conclusões acima expostas, o SAI coloca à consideração do 

Conselho de Administração do CHUC a adoção das seguintes recomendações: 

 Aprovar o presente relatório e, nos termos da Recomendação nº 1/2009 do CPC, 

publicada no DR, 2ª Série, nº 140, de 22 de julho de 2009 e nº 1 do artigo 46º do 

Decreto-Lei nº 133/2013, de 3 de outubro, remeter cópias: 

o Ao Conselho de Prevenção da Corrupção; 

o Aos órgãos de superintendência, tutela e controlo. 

 Publicar o presente relatório no portal interno e externo do CHUC, excetuando as 

matérias que o CA considere de natureza reservada, conforme previsto no ponto 5 

da Recomendação nº1/2015 do CPC; 

 Divulgar o presente relatório pelos Serviços e Gabinetes intervenientes no PPRG do 

CHUC e sensibilizar para a necessidade de execução das medidas de resposta ao 

risco que ainda se encontram em curso ou por implementar; 

 Realizar ações de formação, de divulgação e esclarecimento do Plano, no intuito de 

promover um maior envolvimento a nível da cultura de prevenção de riscos de 

gestão. 

 Incluir, na revisão do PPRG, a recomendação da OCDE sobre integridade pública, 

adotada pelo CPC, conforme a Nota sobre a Recomendação da OCDE sobre 

Integridade Pública, de 02 de maio de 2018. 

 

 

Coimbra, 06 de maio de 2019 

 

 

 

Fernando Cravo | 

Auditor Interno do CHUC, EPE 

Membro IPAI nº 1442 
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Legislação e referências bibliográficas 

 

 Lei nº 54/2008 de 4 de setembro – Criação do Conselho de Prevenção da 

Corrupção. 

 Recomendação nº1/2009 de 1 de julho do Conselho de Prevenção da Corrupção. 

 Recomendação n.º1/2010 de 7 de abril do Conselho de Prevenção da Corrupção. 

 Decreto-lei nº 30/2011 de 2 de março – Criação do Centro Hospitalar e Universitário 

de Coimbra, E.P.E. 

 Regulamento Interno do CHUC,E.P.E; 

 Decreto-Lei nº 133/2013 de 3 de outubro; 

 Decreto-lei nº 18/2017 de 10 de fevereiro – Regula o Regime Jurídico e os Estatutos 

aplicáveis às unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde com a natureza de 

Entidades Públicas Empresariais. 

 Resolução do Conselho de Ministros N.º86/2017, publicado no Diário da República nº 

116/2017, Série I de 19 de junho de 2017. 

 Despacho conjunto dos Secretários de Estado do Tesouro e da Saúde de 27 e 28 de 

novembro de 2017 (nomeação do conselho fiscal do CHUC, E.P.E). 

 Despacho do Senhor Secretário de Estado do Tesouro (SET) n.º 155/2018, de 9 de 

março (regime remuneratório do ROC/SROC). 

 

Referências 

 https://www.sns.gov.pt/entidades-de-saude/centro-hospitalar-e-universitario-de-

coimbra-epe/; 

 http://www.cpc.tcontas.pt/documentos/outros/relatorio_mapeamento_riscos_2018.pdf 

 http://www.cpc.tcontas.pt/documentos/outros/estudo_conflitos_de_interesses__relato

rio.pdf 

 http://www.cpc.tcontas.pt/documentos/recomendacoes_int/nota_recomendacao_OC

DE.PDF 

http://www.cpc.tcontas.pt/documentos/outros/relatorio_mapeamento_riscos_2018.pdf
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Anexo - Monitorização por Serviço/Gabinete 

Neste ponto apresenta-se, por Serviço/Gabinete, a informação detalhada sobre a execução 

das medidas de resposta ao risco. 

 

Total Parcial Não

Indução de consumo/fornecedor.

Comparação das necessidades identificadas por este e

outros serviços em períodos homólogos;ampla divulgação

dos princípios fundamentais da atividade administrativa e

dos princípios fundamentais sobre procedimentos pré-

contratuais previstos no CCP. Elaboração de manual de

procedimentos.

x

Incumprimento das normas legais previstas no CCP na

condução do processo de aquisição.

Elaboração de manual de procedimentos;procurar que a

nova aplicação informática obrigue a verificar ,se, ao

praticar determinado trâmite processual, o trâmite anterior

foi cumprido.

x

Deficiente prospeção de mercado; Não consulta a firmas

recentemente inscritas no ficheiro de fornecedores;

Cristalização no envio de convite aos mesmos

fornecedores; Favoritismo por determinado(s)

fornecedore(s); Aparente envio de convites por carta;

Intervenção em processo em situação de impedimento.

Utilização da plataforma eletrónica;diversificar as fontes de

informação;obtenção do portfólio de bens habilitada a

fornecer e adaptação da aplicação informática;envio ao

maior nº de fornecedores conhecido;divulgação dos

princípios fundamentais sobre procedimentos pré-

contratuais previstos no CCP;divulgação do regime de

impedimentos;divulgação dos deveres gerais previstos no

estatuto disciplinar;ações de formação em direito

administrativo;elaboração de manual de

procedimentos;segregação de funções;procurar que a nova

aplicação informática obrigue a verificar se ao praticar

determinado trâmite processual, o anterior trâmite

processual foi cumprido.

x

Aceitação de proposta(s) entregue(s) fora de prazo;

Substituição de documentos da proposta.

Utilização da plataforma eletrónica;elaboração de manual

de procedimentos;relatório diário de faxes e emails

recebidos;aposição de carimbo nas cartas de envio de

propostas;segregação de funções (quem "recebe" não

regista).

x

Propostas não registadas; Erros no registo.
Utilização da plataforma eletrónica;segregação de

funções;elaboração de manual de procedimentos.
x

Insuficiente fundamentação; Não aplicação ou deficiente

aplicação do critério estabelecido.

Divulgação do CCP;elaboração de manual de

procedimentos e sua divulgação aos elementos que

procedam a escolha dos procedimentos.

x

Prestação de informação privilegiada.

Manual de procedimentos (em especial na parte das

responsabilidades em que incorrem os trabalhadores por

violação de deveres funcionais);presença efetiva e em

simultâneo dos elementos do júri;elaboração de atas

assinadas por todos os presentes;confirmação por escrito,

pelas firmas, do acordado telefonicamente como melhoria

da proposta.

x

Incorreta transcrição da seleção efetuada no processo para

adjudicação.

Segregação de funções. Elaboração de manual de

procedimentos.
x

Decisão por entidade não competente.

Elaboração de manual de procedimentos;submissão

expressa à entidade competente pelo responsável do setor

de aquisições.

x

Serviço de Aprovisionamento

Setor de Aquisições de MCC,MCH,MCA e MMC

Risco Medidas
Execução
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Total Parcial Não

Ausência ou deficiente fundamentação das necessidades e

planeamento de contratação.

Validação do pedido do serviço devidamente

fundamentado.
x

Incumprimento das normas legais previstas no código de

contratação pública, cujo objetivo é o cumprimento das

normas previstas no Código dos Contratos Públicos.

Elaboração de manual de procedimentos/formação. x

Critérios de adjudicação insuficientes ou incorretamente

avaliados, cujo objetivo é a análise e seleção de propostas

de acordo com as normas previstas no código dos contratos

públicos.

Validação dos critérios propostos pelo júri/validação do

relatório do júri.
x

Modificações contratuais não formalizadas.

Qualquer alteração contratual deverá ser formalizada

através de adenda ao contrato inicial, devidamente assinada

pelas partes contratantes.

x

Emissão de notas de encomenda fora do limite temporal do

contrato, cujo objetivo é o de execução contratual dentro do

prazo de validade do contrato.

Sistema informático parametrizado de modo a não permitir

emissão de notas de encomenda fora do limite temporal de

vigência do contrato.Envio de notas de encomenda por via

eletrónica.Cabimentação automática dos processos de

aquisição pelo setor de aquisições (projeto LEAN)

x

Compras direccionadas para determinado fornecedor.
Júri constituído maioritariamente por profissionais externos

ao setor de compras.
x

Informação privilegiada a determinados fornecedores. Divulgação interna do código de ética do CHUC,EPE. x

Incumprimento do estatuído no nº 2 do art. 113 do CCP,

cujo objetivo é o controlo contratual estatuído no nº 2, do

art. 113 do Código dos Contratos Públicos.

Alteração da aplicação informática de compras; Controlo

automático dos processos sujeitos a visto do Tribunal de

Contas.

x

Incumprimento do princípio da concorrência, cujo objetivo é

Diminuição dos processos de aquisição contra-fatura, ao

abrigo do art. 128º do CCP, em 10%.

Conclusão atempada dos processos de aquisição no início

do ano económico.Cabimentação automática dos processos

de aquisição pelo setor de aquisições (projeto LEAN)

x

Incumprimento do princípio da especialização do exercício,

cujo objetivo é diminuição do valor referente ao pagamento

de faturas por anos findos em 10%.

Diminuição do número de notas de encomenda emitidas

depois de 15 de dezembro.
x

Desconhecimento da nova legislação de contratação

pública cujo objetivo é formação dos profissionais no âmbito 

da nova diretiva.

Solicitação de formação ao Serviço de Formação. x

Recomendações do Tribunal de Contas cujo objetivo é o

envio atempado de processos a visto do Tribunal de

Contas.

Controlo interno das datas até à fase contratual final. x

Não aplicação das alterações previstas no Código dos 

Contratos Públicos.(*) X

A não publicação e a não instrução dos processos de 

aquisção com a declaração de inexistência de 

incompatibilidades.(*) X 

(*) Riscos inseridos na monitorização do 2º Semestre de 2017

Criação de manuais/procedimentos.

Serviço de Aprovisionamento

Setor de Aquisição de Medicamentos e Reagentes 

Risco Medidas
Execução
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Total Parcial Não

Ausência ou deficiente fundamentação das necessidades e

planeamento da contratação.

Validação do pedido do serviço com cumprimento dos

requisitos (Nº de procedimentos iniciados sem prévia

inserção em planos de investimento aprovados por UGI ou

sem prévia aprovação do Diretor da UGI). 

x

Incumprimento das normas legais previstas no código de

contratação pública (CCP) na condução de todo o processo

de aquisição.

Elaboração de manual de procedimentos/formação. x

Incumprimento das normas legais previstas no código de

contratação pública(CCP) na análise e seleção de

propostas.

Elaboração de manual de procedimentos/formação. x

Falha no procedimento de alerta do termo dos contratos,

provocando a renovação automática, sem prévia avaliação

da necessidade.

Criação de um sistema de alerta informático. x

Favorecimento de fornecedores- risco de realização de

consultas e aquisições sistemáticas aos mesmos

fornecedores.

Utilização de plataforma eletrónica e da sua lista de

fornecedores como referência; atualização sistemática do

ficheiro de fornecedores.

x

Risco de ultrapassagem em períodos muito extensos dos

prazos de entrega e execução de serviços e empreitadas

propostos pelos fornecedores.

Criação de um sistema de alerta informático. x

Cumprimento sistemático do estipulado no nº 2 do art 113º

do Código dos Contratos Públicos, no caso de utilização do

procedimento de ajuste direto. Como o controle é feito

manualmente pelos colaboradores, há risco de

incumprimento por falha humana.

Monitorização sistemática e controlo automático, a serem

feitos pela aplicação informática.
x

Serviço de Aprovisionamento - Setor de Aquisições de Investimentos e de Fornecimentos e Serviços

Risco Medidas
Execução



 

 
Relatório anual de execução do PPRG 2018 

Página 36 

 

 

Total Parcial Não

Recuros humanos insuficientes/ não

qualificados/desmotivados.

Formação e solicitação ao CA/ Vogal de aumento do nº de

funcionários.
x

Quantidade de pedidos de compras sem resposta atempada

ou/ e sem informação pertinente e necessária.

Elaboração de formulário para pedidos, devidamente

informado e progressiva implementação de requisições

eletrónicas.

x

Tempo de resposta dos SIE e dos Serviços para

caracterização técnica com os respetivos atrasos nas

aquisições.

Elaboração de cadernos de encargos protótipos para bens

de uso corrente e agregação das necessidades.
x

Aquisições de serviços dispersas (SIE) não incluídas no

SA, com o risco de incumprimentos do CCP.

Centralização no SAIFS das aquisições levadas a cabo

pelos SIE.
x

Atrasos nas aquisições pelo facto de os profissionais se

deslocarem constantemente para fazerem a receção destes

materiais.

Transferência da responsabilidade de receção de

equipamentos pelo SAIFS para o Slogística.
x

Prestações de serviços - não existe reporte completo no

RHV.

Transferência da responsabilidade dos registos para o

SGRH.
x

Existência de lacunas estruturais e vários locais de

armazenamento, com as consequentes ineficiências a nível

de gestão de materiais.

Reestruturação do espaço de armazenamento no SL. x

Bens à consignação - dificuldade de gestão por falta de

informação e registos.
Alargar o módulo de consignação a outros serviços. x

Diferenças de inventário.
Implementação software de picking e utilização de PDA's

nos Armazéns dos polos HUC, HG e HP.
x

Inexistência de sala de escolhas e arrumo de amostras com

os extravios consequentes e a falta de condições para que

se proceda à análise das mesmas e consequente demora no

procedimento de aquisição.

Afetação de espaço a sala de amostras e júris. x

Anos findos e falta de procedimentos de aquisição

adequados ao quadro legal.

Progressiva organização de procedimentos de aquisição

globais CHUC.
x

Incumprimento do Despacho 851-A/2017. Elaboração de procedimento/Gabinete Jurídico x

Incumprimento da legislação em vigor CCP.
Elaboração de procedimento e afetação de recursos a esta

tarefa.
x

Bens de elevado valor dados como consumidos à saída do

armazém, aumentando os consumos e falseando a

informação, bem como falta de controlo dos bens

armazenados nos serviços (extravios).

Implementação gradual de armazéns avançados,

nomeadamente no BO e SU dos HUC bem como no HP.
x

Atraso na aquisição de ajudas técnicas e incumprimento

legal (fraccionamento da despesa).
Planeamento das aquisições de ajudas técnicas standard. x

Incumprimento da legislação em vigor CCP. Pedido de desenvolvimento à Glintt. x

Risco Medidas
Execução

Serviço de Aprovisionamento - Riscos uniformizados

Total Parcial Não

Dupla faturação, devolução da mesma por parte da EFR do

doente.
Existência de um só sistema de gestão de doentes. x

Apropriação ilegítima de valores da instituição.

Evitar que nos postos de cobrança de taxas moderadoras

exista um único elemento, colocar avisos, informando os

utentes que devem solicitar sempre recibos, remeter

sempre as notas de débito.

N.a.

Serviço de Gestão de Doentes -HSC

Risco Medidas
Execução



 

 
Relatório anual de execução do PPRG 2018 

Página 37 

 

 

Total Parcial Não

Anulação indevida de recibos de cobrança da taxa

moderadora, com favorecimento do cobrador.
Anulação de recibos por pessoa diferente do cobrador. x

Atribuição indevida de isenções e dispensas de taxas

moderadoras, com favorecimento do doente.
Auditorias ad hoc às isenções e dispensas atribuídas. x

Favorecimento de agenciários (agências funerárias).
Escala prévia e rotativa de agenciários. Escala mensal

rotativa do posto de trabalho.
x

Favorecimento de âmbulâncias para o transporte de

doentes.
Escala prévia e rotativa de entidades transportadoras. x

Cobrança indevida de valores para entrega de relatórios

clínicos.
Proibição de cobrança de quaisquer valores aos doentes. x

Faturação indevida de episódios ressarcidos ao hospital pelo 

promotor do ensaio.

Implementação da plataforma "sistema integrado de gestão

dos ensaios clínicos-SIGEC".
x

Dupla faturação dos episódios resultantes da mobilidade do

doente intra-CHUC.

Utilização transversal ao CHUC de um único sistema de

gestão de doentes.
x

Serviço de Gestão de Doentes-HUC/MDM

Risco Medidas
Execução

Total Parcial Não

Dupla faturação-Evitar que os episódios abrangidos por

ensaios clínicos possam ser faturados ao SNS.

Implementação do SIGEC. Os investigadores devem

identificar quais os episódios que não devem ser faturados

à EFR do doente por estarem abrangidos pelo

financiamento do ensaio clínico.

x

Dupla faturação- Evitar que as transferências inter-chuc

possam envolver faturação do mesmo episódio pelos vários

polos intervenientes na assistência do utente. Dupla

faturação, devolução da mesma por parte da EFR.

Existência de um só sistema de gestão de doentes. x

Produção incorretamente registada.
Formação, publicação atempada por parte da ACSS das

regras de registo da produção.
x

Não registo da produção.

Informatização do processo clínico, não permitindo a

requisição de MCDTs sem existir um episósio (consulta,

internamento, H Dia, urgência).

x

Devolução de faturação, impossibilidade de faturar dentro

dos prazos.

Sensibilização, formação, recurso sistemático ao RNU,

reforço do pessoal de faturação.
x

Apropriação ilegítima de valores da instituição/risco de não

entrega de valores cobrados a título de taxas moderadoras,

pelo não registo no sistema e não entrega de recibo ao

utente.

Evitar que nos postos de cobrança de taxas moderadoras

exista um único elemento, colocar avisos, informando os

utentes que devem solicitar sempre recibos, remeter

sempre as notas de débito.

x

Não cobrança de taxas moderadoras, pelo facto de os

funcionários não solicitarem as taxas moderadoras devidas,

quando o utente está presente na instituição, havendo

necessidade de posterior envio de nota de débito.

Introduzir nos objetivos do SIADAP, um relacionado com a

taxa de cobrança de taxas moderadoras.
x

Anulação indevida de recibos.
Não permitir a anulação de recibos de cobranças em dias

diferentes do recebimento exceto com autorização superior.
x

Atribuição indevida de isenções e dispensas, com

favorecimento do doente.
Monitorizar. x

Favorecimento de transportadoras. Monitorizar. x

Não arrecadação de receita por não entrega das notas de

débito com referência multibanco.

Monitorizar através de ficheiro fornecido pelo

S.Informática.
x

Serviço de Gestão de Doentes HG/HP/MBB

Risco Medidas

Execução
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Total Parcial Não

Evitar procedimentos diferenciados nos vários hospitais do

CHUC.

Estabelecer procedimentos uniformes para a cobrança e

entrega dos valores.
x

Inexistência de regras no que toca às regras de abono para

falhas.

Estabelecer procedimentos uniformes para atribuição de

abono para falhas.
x

Evitar procedimentos diferenciados nos vários hospitais do

CHUC.
Estabelecer procedimentos uniformes. x

Não serem cobradas taxas por não haver trocos.
Providenciar para que todos os funcionários tenham um

fundo de maneio para trocos.
x

Não serem cobradas taxas por não haver TPA.
Providenciar para que nos locais em que se justifique haja

TPA.
x

Não ser faturada a produção marginal.
Conversações com a ACSS para operacionalizar a

faturação da marginal.
x

Serviço de Gestão de Doentes CHUC

Risco Medidas
Execução

Total Parcial Não

Pagamento de bens e serviços sem a devida autorização

prévia.
Validação da competência para autorizar a despesa. x

Incorreção na classificação de documentos/lançamentos. Formação/conferência dos lançamentos. x

Pagamento indevido a fornecedor. Manutenção periódica dos dados dos fornecedores. x

Apropriação indevida de receitas provenientes de taxas

moderadoras.

Conferência diária dos mapas emitidos pelas aplicações

informáticas de gestão de doentes e controlo rigoroso de

anulação de recibos.

x

Desvio de fundos. Conferência diária do caixa e circularização de saldos. x

Pagamentos a fornecedores sem terem a situação

contributiva e tributária regularizada.
Manutenção periódica dos dados dos fornecedores. x

Cativação de verbas do duodécimo transferido pela ACSS.
Criação de automatismo que permita a obtenção da

informação até ao prazo estipulado.
x

Transferência indevida de bens. Não relevância

contabilística dos bens.

Elaboração de cadastro atualizado e respetivo manual de

procedimentos.
x

Serviços Financeiros

Risco Medidas
Execução

Total Parcial Não

Falha de registos nas aplicações por parte dos Serviços

responsáveis (fiabilidade dos dados usados nas várias

informações elaboradas).

Alertar o serviço de gestão de doentes (serviço responsável 

pelos bons registos dos serviços de ação médica e de apoio

clínico nas aplicações informáticas).

x

Falta de resposta dos Serviços a quem são solicitados

dados (prazos definidos para a resposta a várias

solicitações).

Alertar os serviços envolvidos das penalizações para a

instutição em caso de incumprimento dos prazos.
x

Dificuldade de acesso às aplicações informáticas e

deficiências no carregamento destas (divulgação da

informação estatística de atividade assistencial).

Na falta de dados, considerar dados provisórios com base

no histórico, os quais serão substituidos por dados reais logo

que oportuno.

x

Discrepância de dados para os mesmos indicadores e

mesmos períodos de tempo (Elaboração de relatórios

mensais de monitorização dos dados de atividade

assistencial a partir das aplicações informáticas disponíveis

para o efeito).

Análise dos erros em conjunto com o serviço de gestão de

doentes e os serviços de tecnologias de informação.
x

Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão

Risco Medidas
Execução 
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Total Parcial Não

Favorecimento de candidatos (adjudicação de

fornecimentos por ajuste direto).

Reduzir sempre que possível ,efetuar consultas a um

mínimo de dois ou três candidatos, quando o valor previsível

e a urgência da intervenção o justifique.

x

Acompanhamento deficiente, que permita a eventual

execução de fornecimento com qualidade inferior à prevista 

com favorecimento da entidade adjudicatária ( controlo da

execução dos contratos de manutenção global).

Reduzir, monitorizar, promover por amostragem auditorias

internas a alguns serviços abrangidos pelos respetivos

contratos que permita avaliar o serviço prestado em

comparação com as obrigações contratuais.

x

Favorecimento de candidatos (participação como elementos 

do juri nas comissões de avaliação de propostas no âmbito

do código da contratação pública).

Reduzir, implementar um regime de rotatividade, nas

nomeações dos técnicos para participação como elementos

do júri nas respetivas comissões.

x

Favorecimento de candidatos. Fornecimento diferente ou

de menor qualidade em favorecimento da entidade

adjudicatária ( aquisição de bens de equipamento).

Reduzir, utilização de cadernos de encargos rigorosos.

Utilização de critérios de adjudicação objetivos em que o

preço tem valor perto dos 100%.

x

ISO 27000-Sistema de gestão de segurança da informação.

Reduzir, partilhar, aceitar, monitorizar;implementação de

uma política de gestão de risco e segurança da informação

alinhada com a ISO 27000.

x

Serviço de Tecnologias e Sistemas de Informação-HG/HP/MBB/HSC

Risco Medidas
Execução 
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Total Parcial Não

Falência dos sistemas informáticos/ atrasos significativos

nos atos médicos (avaria elétrica).
Aceitar. x

Falência dos sistemas informáticos/ atrasos significativos

nos atos médicos (avaria das UPS).
Monitorizar. x

Falência dos sistemas informáticos/atrasos significativos

nos atos médicos ( avaria de ar condicionado).
Monitorizar. x

Indisponibilidade parcial de aplicações informáticas/atrasos

significativos nos atos médicos ( avaria de servidores

centrais).

Monitorizar. x

Indisponibilidade total de acesso às aplicações informáticas/

atrasos significativos nos atos médicos ( avaria da Storage

(EVA4000/3PAR).

Monitorizar. x

Indisponibilidade de acessos às aplicações internas e

externas/ atrasos significativos nos atos médicos (avaria da

rede local HucNet).

Monitorizar. x

Falência dos sistemas informáticos/ atrasos significativos

nos atos médicos (repor o datacenter em caso de desastre

(incendio ou inundação)).

Reduzir. x

Indisponibilidade de acessos às aplicações internas e

externas/ atrasos significativos nos atos médicos (erro da

base de dados Oracle).

Monitorizar. x

Indisponibilidade de acesso aos registos dos doentes/

atrasos significativos nos atos médicos (erro e

indisponibilidade da base de dados de doentes Oracle).

Monitorizar. x

Indisponibilidade de acesso aos registos dos doentes/

atrasos significativos nos atos médicos (indisponibilidade

dos sistemas LIS-Laboratory Information System).

Monitorizar. x

Indisponibilidade de acesso aos registos dos doentes/

atrasos significativos nos atos médicos (indisponibilidade

dos sistemas RIS- radiology information system).

Monitorizar. x

Indisponibilidade de registo dos doentes da urgência/

atrasos significativos no atendimento da urgência

(indisponibilidade do sistema da urgência-Alert).

Monitorizar. x

Indisponibilidade de registo e processamento financeiro e

de recursos humanos (indisponibilidade do sistema

financeiro e de recursos humanos-GIAF).

Monitorizar. x

Perturbação do funcionamento dos sistemas de informação

(ataque de vírus e problemas de atualização Windows).
Monitorizar. x

Indisponibilidade dos postos de trabalho (Fim do Windows

XP(Upgrade e aquisição de novos computadores)).
Investimento em equipamento novo.Reduzir x

Indisponibilidade dos postos de trabalho/adiamento do ato

médico(rutura de equipamento informático por avaria (Pcs

e impressoras).

Manter 20 computadores e 10 impressoras de reserva no 

STSI. Reduzir
x

Serviço de Tecnologias e Sistemas de Informação-HUC

Risco Medidas

Execução
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Serviço de Gestão de Recursos Humanos

Total Parcial Não

A.1.1. Erro no registo de férias, faltas e l icenças no RHV 1. Definir procedimentos internos para a gestão da assiduidade x

A.1.2. Insuficiência de controlo de assiduidade em grupos 

profissionais não integrados em escala

2. Realizar auditorias internas mensais de modo a garantir ao 

cumprimento do Regulamento de Horário de Trabalho e 

Assiduidade
x

A.1.3. Favorecimento il ícito na atividade de validação de 

ausências
3. Definir procedimentos internos para a gestão da assiduidade x

4. Realizar auditorias internas à informação constante no RHV 

com implicação na atividade de processamento.                       
x

5. Elaborar relatórios mensais de ocorrências e controlo de 

suplementos remuneratórios.
x

6. Realizar o processamento de benefícios e compensações 

após autorização escrita.                                                                     
x

 7. Integrar de forma direta a informação dos suplementos 

remuneratórios no RHV.
x

A.2.3. Incumprimento das obrigações legais e outras, 

decorrentes do processamento de vencimentos (segurança 

social, impostos, penhoras, pensões, pagamento de ordens 

profissionais,…)

8. Partilhar aos profissionais do SGRH, as orientações 

ocorridas ao nível legislativo e outros via e-mail e abordar a 

matéria nas reuniões mensais de Serviço

x

9. Reportar de imediato os problemas detetados com: a SPMS, 

nomeadamente ao nível da gestão do RHV; com a empresa A2, 

nomeadamente ao nível da gestão de escalas e com o Serviço de 

Tecnologias e Sistemas de Informação CHUC. Colaborar nas 

soluções informáticas.                                                                      

x

10. Promover a integração entre as diferentes aplicações 

existentes.
x

B.1.1. Perda/extravio de documentos

11. Definir procedimentos internos de avaliação e seleção de 

documentos para substituir o suporte de papel por circuitos de 

trabalho desmaterializados 
x

B.1.2. Demora no processo do arquivo digital 
12. Reorganizar tarefas de modo a concretizar o processo de 

gestão documental em tempo real
x

13. Definir a política interna de recrutamento e seleção de 

pessoal.                                                                                               
x

14. Nomear Júris diferenciados para cada 

procedimento(recrutamento e seleção) e respetiva 

homologação pelo CA.                                                                           
x

15. Publicitar o aviso de abertura do procedimento em Diário 

da República ou Jornal de expansão nacional/regional e no 

portal institucional.
x

16. Criar normas com instruções específicas, claras e 

transparentes destinadas aos Júris e candidatos.                        
x

17. Formalizar procedimentos internos para processos de 

recrutamento e seleção
x

18. Reorganizar tarefas de modo a concretizar atempadamente 

os processos de registo e de atualização de dados pessoais       
x

19. Realizar auditorias à informação constante no RHV no que 

respeita aos dados pessoais
x

B.4.1. Falta de atualização dos dados profissionais e de 

informação adicional relevante (exemplo: centros de custo, 

unidades orgânicas)

20. Realizar auditorias internas à informação constante no 

GEADAP, RHV e WebRHV 
x

B.5.1. Falta/atraso do processo avaliativo 
21. Incentivar a intervenção dos profissionais no processo de 

avaliação
x

B.6.1. Exercício da atividade em acumulação de funções sem 

prévia autorização

22. Realizar periodicamente auditorias à informação registada 

no RHV comparando com informação externa
x

23. Efetuar uma gestão previsional dos efetivos, nomeadamente 

através da elaboração do Mapa de Pessoal e respetiva 

proposta orçamental                                                         
x

24. Cooperar na consolidação dos centros de custos RH com os 

centros de custos financeiros e de produção
x

C.2.1. Dependência de entidades externas, nomeadamente A2, 

ESPAP, SPMS

25. Coordenar e manter a articulação entre a A2, ESPAP, SPMS 

na resolução de problemas informáticos
x

C.2.2. Definição de apoio ao SGRH na util ização das aplicações 

informáticas e tecnologias de informação do CHUC

26. Promover e manter uma boa articulação com o Serviço de 

Tecnologias e Sistemas de Informação na resolução de 

problemas informáticos
x

27. Assegurar a recolha e a qualidade da informação 

necessária à produção de estatísticas e outra informação de 

gestão no âmbito dos RH através, de auditorias internas à 

informação registada, nos sistemas de informação e respetiva 

correção quando necessário                                                            

x

28. Monitorizar a evolução dos principais indicadores de 

gestão, nomeadamente de RH e respetivos gastos e, análise dos 

desvios detetados
x

C.3.2. Indisponibilidade de informação 
29. Desenvolver procedimentos internos para o registo de 

informação
x

30. Divulgar informação relativa a indicadores de RH no site do 

CHUC
x

31. Cumprir o reporte de informação diversa solicitada, ao 

nível externo e interno 
x

B.3.1. Falha/atraso de registo  individual e falta de atualização 

de dados pessoais 

C.1.1. Inexistência de profissionais adequados às necessidades 

reais do CHUC

C.3.1. Enviesamento na recolha, tratamento e análise da 

informação 

C.3.3. Falta de transparência da informação

Execução

A.2.1. Erro na introdução de informação de 

abonos/descontos/contribuições no RHV

A.2.2. Processamento indevido de benefícios e compensações 

ou sem evidência de autorização

A.3.1. Funcionamento desajustado dos sistemas de informação

B.2.1 Favorecimentos i l ícitos na atividade de recrutamento e 

seleção 

B.2.2. Incumprimento de pré-requisitos no processo de 

admissão

 (cédulas profissionais, habilitações l iterárias...)

Risco Medidas
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Total Parcial Não

Equipa dispersa pelas várias unidades hospitalares,

ausência de procedimentos uniformizados.

Elaboração de organograma;definição de funções e de

responsabilidades;junção de recursos humanos.
x

Demora nas transferências internas de doentes (HUC-

HG/HG-HUC).

Meios materiais e humanos adequados ao volume de

trabalho.
x

Atraso ou não realização do transporte de doentes entre

pólos.

Implementar procedimentos internos de coordenação entre

o S.Transportes e a admissão de doentes.
x

Informação de gestão insuficiente, ausência de registo de

pedidos de forma automática, informatizada e centralizada.
x

Desconhecimento da maioria dos pedidos efetuados, dado

que são efetuados diretamente ao setor de transportes,

limitando a sua eficiência da gestão.

x

Falta de uniformização a nível da gestão das reparações.
P+A:Fromover concursos comuns pA:Fara a realização das 

reparações.
x

Pessoal sem formação específica na área do transporte. Reforço de formação na área dos transportes. x

Fase dois da gestão informatizada de transportes.
Implementação de um sistema informático que permita a

gestão informatizada de transportes.
x

Viaturas/transportes de passageiros e carga obsoletas. Aquisição de novas viaturas. x

Ambulâncias não legalizadas e sem possibilidade de

legalização.
Aquisição de novas viaturas. x

A criação do CHUC obrigou à multiplicidade de transporte

de pessoas e bens, nomeadamente materiais de consumo

corrente.

Contratação de pessoal ( motoristas) e aquisição de novas

viaturas.
x

Execução

Implementação de um sistema que permita requisição

informatizada de transportes, bem como o registo e

obtenção de informação de gestão de forma automática. 

Serviços Hoteleiros - Dr. João Alegrte de Sá iniciou funções a 01-04-2018

Transportes

Riscos Medidas

Risco Medidas+A:F Total Parcial Não

Meios materiais e humanos adequados(para

acompanhamento de pesagens de resíduos, confirmação de

guias de transporte, recolha e elaboração de informação,

auditorias, etc).

x

Elaboração de organograma; definição de funções e de

responsabilidades.
x

Uniformização de procedimentos e estruturas,

nomeadamente ao nível de fornecedores, CCI;S. Saúde

Ocupacional(SSO), gestão do risco.

x

Informação de gestão insuficiente.

Sistemas informatizados para disponibilização de

informação periódica ao nível de resíduos (produção e

custos por serviços, UGI's, etc).

x

Insuficiência a nível da pesagem de resíduos (manual).

O novo fornecedor do serviço irá efetuar, de acordo com o

Caderno de Encargos a pesagem por serviço/tipo de

resíduos.Promover acompanhamento no ato da pesagem

dos resíduos.

x

Pessoal sem formação específica na área dos resíduos. Reforço de formação em triagem de resíduos. x

Ecopontos com circuitos inapropriados. Criação de novo ecoponto x

Execução

Equipa dispersa pelas várias unidades hospitalares, 

ausência de procedimentos uniformizados.

Resíduos

Total Parcial Não

Elaboração de organograma; definição de funções e de

responsabilidades.
x

Uniformização de procedimentos e estruturas,

nomeadamente ao nível de fornecedores em colaboração

com a unidade de nutrição e dietética.

x

Ausência de sistemas de informação uniformizados.

Sistema informatizado único para disponibilização de

informação periódica (consumos e custos por

serviço,UGI's) em colaboração com a unidade de nutrição

e dietética e STSI.

x

A cozinha do polo HUC está totalmente degradada ( risco

de contaminação, encerramento).

Elaboração de projeto de obras de melhoramentos na

cozinha.
x

Risco Medidas

Execução

Equipa dispersa pelas várias unidades hospitalares,

ausência de procedimentos uniformizados.

Alimentação
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Total Parcial Não

Elaboração de organograma; definição de funções e de

responsabilidades.
x

Uniformização de procedimentos e estruturas,

nomeadamente ao nível de fornecedores, em colaboração

com GCL-PPCIRA,S.Saúde Ocupacional(SSO),Gestão do

Risco.

Criar protocolos de monitorização periódica do serviço,

prestado pelo adjudicatário da área de limpeza, em

colaboração com CCI e SSO.

Limpeza efetuada com tecnica menos adequada.

Alteração da técnica de limpeza com duplo balde, para

utilização de mopas pulverizadas/impregnadas, nos locais

possíveis.

x

Insuficiência de equipamentos adequados Aquisição de equipamentos ( maquina de lavar e secadora) x

Risco Medidas

Execução

x

Equipa dispersa pelas várias unidades hospitalares,

ausência de procedimentos uniformizados.

Higiene e Limpeza

Total Parcial Não

Equipa dispersa pelas várias unidades hospitalares, 

ausência de procedimentos uniformizados.

Elaboração de organograma; definição de funções e de

responsabilidades.
x

Tarifários e caderno de encargos.
Uniformização de procedimentos, equipamentos e tarifários, 

em colaboração com SIE e STSI.
x

Inexistência de central telefónica única ou centrais

comunicantes.

Aquisição de central telefónica única , caso não seja

possível, que exista compatibilidade entre as existentes.
x

Sobrecarga de chamadas na central telefónica por não

atendimento interno.

Publicação/Divulgação dos nºs de telefones diretos dos

diversos serviços integrantes do CHUC
x

Risco Medidas
Execução

Central Telefónica

Total Parcial Não

Elaboração de organograma; definição de funções e de 

responsabilidades.
x

Uniformização de procedimentos e estruturas,

nomeadamente ao nível de fornecedores, em colaboração

com CCI.

x

Ausência de sistemas de informação.

Sistema informatizado único para disponibilização de

informação periódica (consumos e custos por

serviço,UGI's) em colaboração com STSI.

x

Desconhecimento da quantidade das roupas fornecidas aos

serviços.

Implementação de requisição eletrónica nos pedidos diários

de requisição de roupa.
x

Cores diferentes de sacos de recolha de roupa no CHUC. Uniformização para côr única. x

Perigo de infeções hospitalares por carência de roupa.
Necessidade de aquisição de roupa hospitalar e

fardamentos em quantidade adequadas.
x

Risco Medidas

Execução

Equipa dispersa pelas várias unidades hospitalares,

ausência de procedimentos uniformizados.

Roupa

Total Parcial Não

Definição de funções e de responsabilidades; junção de

recursos humanos.
x

Uniformização de procedimentos. x

Ausência de sistemas de informação.
Sistema informatizado único para disponibilização de

informação periódica.
x

Inexistência  de organograma. Elaboração de organograma. x

Risco MedidasA:F
Execução

Equipa dispersa pelas várias unidades hospitalares,

ausência de procedimentos uniformizados.

Expediente
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Total Parcial Não

Equipa. Afetação de recursos humanos. x

Total ausência de equipamento de movimentação de

cargas.

Aquisição de viatura equipada para o efeito.equipamento de 

movimentação de cargas.
x

Múltiplos e dispersos setores de armazenamento sem

critério de mobiliário e outro material diverso, que são

suscetíveis de serem reutilizados.

Seleção do material que apresenta condições físicas 

capazes de permitir a sua reutilização e distribuição aos 

serviços que deles necessitem. Eliminação de todo o 

material e mobiliário pelo seu estado de conservação 

mereça a respetiva guarda em armazém central eliminando 

um conjunto de armazéns avulsos existentes.

x

Risco Medidas

Execução

x

Incumprimento das determinações legais por incapacidade 

de operacionalização (ex: quantidade de bens e materiais 

movimentados; dificuldade em efetuar os registos no 

sistema informático do Ministério, etc).

Meios materiais e humanos adequados (insuficiência, em

termos de número e preparação técnica, de RH para

registo nos sistemas informáticos do Ministério das

Finanças da movimentação de bens e materiais).

Movimentação de bens

Total Parcial Não

Equipa dispersa pelas várias unidades hospitalares,

ausência de procedimentos uniformizados; planos de ação e

monitorização do trabalho realizado. Falta de formação no

manuseio de equipamento. 

Elaboração de organograma; definição de funções e de

responsabilidades; junção de recursos humanos.
x

Não renovação do pessoal qualificado como jardineiro.
Afetação de novos recursos humanos, nomeadamente de

jardineiros.
x

Falta de formação na área de produtos fitofarmacêuticos. Programação de ações de formação. x

Equipa insuficiente para o tratamento da zona de matas e

jardins do CHUC.
Afetação de novos recursos humanos. x

Risco Medidas
Execução

Parques e Jardins

Total Parcial Não

Equipa dispersa pelas várias unidades hospitalares,

ausência de procedimentos uniformizados.

Elaboração de organograma; definição de funções e de

responsabilidades.
x

Ausência de normas internas no contexto do procedimento

post mortem, que garantam uma adequada articulação com

a secção de óbitos e setor de vigilância à Casa Mortuária.

Definição de funções e de responsabilidades (Elaboração

de norma interna).
x

Risco Medidas

Execução

Casas mortuárias
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Total Parcial Não

Propor ações para cobrança de faturas que já se

encontram liquidadas/interposição de ações desnecessárias

e indevidas.

Acesso à aplicação informática Factus para confirmação

prévia à proposição da ação da não liquidação do montante.
x

Inadequada abordagem do doente por parte dos serviços

administrativos para efeitos de colheita de informações.
Realização de sessões de formação ao secretariado clínico. x

Prescrição de créditos.
Instrução/proposição tempestiva em juízo, auxiliado por

sistema de gestão.
x

Perda ou desvio de valores recebidos em numerário e

remetidos por correio interno-polo CHC.

Depósito na instituição bancária que procede à recolha,

quase diária, de valores no HG.
x

Impossibilidade de cobrança das despesas decorrentes da

assistência prestada a não beneficiários do SNS ou outro

sub-sistema nacional (vulgo estrangeiros).

Os utentes estrangeiros deverão pagar o custo da sua

assistência no momento da alta.
x

Demora recorrente na entrega de recibos após solicitação

dos mesmos por escrito c/ cópia de documento informativo

de pagamento ou comprovativo.

Implementação de uma norma entre serviços (GJC e

Financeiros/Receita), que defina prazo de entrega de recibo

ou resposta à solicitação do pedido de confirmação de

pagamento no prazo máximo de 3 dias de forma a concluir

o processo, sem que o mesmo fique pendente.

x

Não colaboração na prestação de informações por parte

dos outros serviços.

Implementação/divulgação intranet de uma

norma/deliberação CA, que informe/clarifique a existência

de punição disciplinar aos funcionários que não colaborem

com o GJC atempadamente.

x

Deficiente funcionamento do equipamento informático de

um colaborador do serviço, que se traduz em sucessivas

interrrupções na execução do trabalho com repercusões na

pronta e atempada realização do mesmo.

Reparação e/ou disponibização de eficiente equipamento

informático.
x

A entrega de espólio de cada doente pressupõe uma

articulação entre vários serviços deste centro hospitalar e

entre alguns destes e a instituição em que o doente se

encontrava internado. Esta articulação nem sempre se

efetua atempadamente acarretando, por vezes, dificuldades

na prestação de informações aos herdeiros, no

cumprimento do prazo de entrega do espólio e reclamações

verbais por parte dos mesmos.

Clarificação das tarefas que incumbem a dada serviço. x

O Conselho de Familia (tutor e vogais) de alguns destes

doentes é integrado por profissionais deste centro

hospitalar e/ou pelos respetivos familiares, ocorrendo, por

vezes, alterações na sua composição que se podem

repercutir no cumprimento dos prazos estabelecidos para a

prestação de informações solicitadas pelos tribunais.

Implementação dum registo informático atualizado com os

dados de identificação e contacto dos membros que

integram o conselho de família de cada doente interditado

por anomalia psíquica, envio do referido registo a cada um

dos profissionais judicialmente nomeados para o exercício

dos aludidos cargos.

x

À data em que as reclamações provenientes do gabinete de

utente chegam ao PCA, a suspeita de eventual infração

passa a ser do conhecimento "do superior hierárquico", pelo

que os 30 dias de prazo para abertura do competente

processo de inquérito ou disciplinar, começa a contar desde

esse conhecimento.

São abertos processos de inquérito ou disciplinares depois

de o Gabinete de utente fazer diligências juntos dos

profissionais do hospital, objeto de reclamação, o que

ocorre depois dos 30 dias do conhecimento pelo superior

hierárquico, o (PCA), com risco de prescrição. Perante a

suspeita da gravidade da situação, salvaguarde-se o prazo,

com a abertura de processo de inquérito para apuramento

dos factos.

x

Gabinete Jurídico e de Contencioso
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