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O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (" PGRCIC" ) do Centro 

Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. ("CHLC, E.P.E."), aprovado em 2010, identificou as 

várias áreas de potencial risco de corrupção e infrações conexas, assim como os riscos 

que lhe estão associados. 

O presente relatório t em como objetivo apresentar um ponto da situação de execução 

do Plano no ano de 2014, por área, visando também a proposta de melhoria para os 

subsequentes anos. 

Conforme já havia sido feito para o Relatório de Execução do Plano para o ano de 

2013, o presente Relatório dá, igualmente, cumprimento à determinação da 

Recomendação n.Q 1/2009 do Conselho de Prevenção da Corrupção ("CPC"), ao que 

ficou estabelecido no PGRCIC do CHLC, E.P.E. e ainda à Recomendação n.Q 5/2012 do 

CPC, de 7 de novembro de 2012 (doravante "Recomendação 5/2012" ), procurando 

agregar e sistematizar toda a informação obtida no âmbito da implementação do 

PGRCIC, com vista à aferição do grau de execução das medidas adotadas no sentido da 

prevenção dos riscos, traduzida, nomeadamente na eliminação da causa dos mesmos, 

na minimização da probabilidade da sua ocorrência designadamente em 

procedimentos pré-contratuais, e na sequência da aprovação da Recomendação 

5/2012, pela adoção de mecanismos de gestão de conflitos de interesses, bem como 

na diminuição do eventual impacto negativo que venha a produzir no CHLC, E.P.E. 

As áreas envolvidas neste projeto são: 

> Área de Gestão Financeira e Contabilidade 

> Área de Gestão de Compras e Logística 

> Área de Gestão de Recursos Humanos 

> Área de Gestão Hoteleira 

> Área de Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação 

> Área de Instalações e Equipamentos 

> Área de Gestão de Doentes 

Convém salientar, que o controlo interno é uma preocupação constante do Conselho 

de Administração do CHLC, E.P.E., por se tratar de uma componente essencial da 
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gestão do risco, funcionando como salvaguarda da retidão da tomada de decisões, 

permitindo detetar situações anómalas. 

A gestão do risco é uma responsabilidade de todos os colaboradores do CHLC, E.P.E., 

quer dos membros do Conselho de Administração, quer do pessoal dirigente, quer de 

todo e qualquer profissional da instituição. 

Procede-se assim, neste documento, à apresentação dos resultados da monitorização 

que foi levada a cabo relativamente à execução do PGRCIC em 2014. 

O presente relatório está estruturado em três capítulos, sendo o enquadramento o 

primeiro capítulo. No segundo capítulo é exposta a avaliação, por área do CHLC, E.P.E., 

das medidas decorrentes do PGRCIC e no terceiro capítulo é feito um balanço dos 

resultados da implementação das medidas preventivas dos riscos procurando tirar 

conclusões do trabalho desenvolvido do ponto de vista geral. 

O objetivo com este relatório é, passado mais um ano de implementação do PGRCIC 

no CHLC, E.P.E., analisar as condições em que as medidas estão a ser objeto de 

implementação e aplicação pelos respetivos destinatários da sua implementação. 

Tendo em conta que o plano de 2012 já contemplava as áreas de serviços conforme 

resultaram da extinção e integração por fusão no CHLC, E.P.E., do Hospital de Curry 

Cabral, E.P.E. e da Maternidade Dr. Alfredo da Costa, por força do Decreto-Lei n.º 

44/2012, de 23 de fevereiro, importa, no presente relatório respeitante à aplicação do 

plano no ano de 2014, fazer referência ao resultado daquela fusão e ao impacto das 

medidas constantes do PGRCIC na organização do CHLC, E.P.E. após a integração 

daquelas unidades hospitalares na instituição, passado que está mais um ano dessa 

integração. 

Por último e tendo em conta que foi detetada, ainda no decorrer do ano de 2013 e 

também agora no ano de 2014, no decurso da execução do PGRCIC, a necessidade de 

ajustar este último à mais recente legislação e de munir a instituição de mecanismos 

mais eficazes de controlo da aplicação das medidas constantes do PGRCIC, importará 

ainda aludir à decisão do Conselho de Administração do CHLC, E.P.E., de proceder a 

uma revisão do PGRCIC com aplicação para o triénio 2015/2017. 

No decorrer do ano de 2014 foram recolhidos importantes elementos para a 

elaboração e aprovação da pretendida renovação do PGRCIC, nesse sentido, assinala

se a revisão do Procedimento Multissetorial FIN 105, agora designado por "Gestão do 
Risco de Corrupção e lnfracções Conexas", o qual contém diversas definições com 

relevância para a identificação e eliminação dos riscos de corrupção e infrações 

conexas. 
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Considerando os elementos produzidos no decorrer do ano de 2014, apresenta-se, no 

final do presente relatório, um plano de atuação do CHLC, E.P.E. tendo em vista, 

precisamente, a revisão do mencionado PGRCIC e que ficará definitivamente concluída 

no decurso do ano de 2015. 

No presente Relatório foi aplicada a grafia do Novo Acordo Ortográfico por força do n.º 

1 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 8/2011, de 25 de janeiro, como de resto 

já assim o havia sido no relatório respeitante ao ano de 2013. 
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A política de auditorias internas, implementada no CHLC, E.P.E., tem contribuído muito 

significativamente para a consciencialização dos profissionais e para a resolução de 

algumas desconformidades encontradas, diminuindo o risco de ocorrência de 

situações enquadráveis no conceito de corrupção constante da norma interna FIN 105. 

No decurso deste ano, não foram detetados quaisquer riscos adicionais, para além dos 

que se encontravam já identificados, pelo que não se procedeu a qualquer alteração 

das fichas de identificação e avaliação do Risco, tendo, de resto, sido eliminado um dos 

factores de risco que constava das fichas de avaliação do risco da AGFC. 

No conjunto das medidas propostas, podemos concluir que um grande número se 

encontra implementado, sendo que as restantes se encontram em fase de 

implementação. 

Na elaboração do presente relatório, em especial na avaliação da implementação das 

medidas de prevenção que tinham sido propostas nos anexos ao PGRCIC 2010/2012, 

participaram os dirigentes de todas as áreas do CHLC, E.P.E. 

Procurou-se especificar todos os atos de auditoria interna aos riscos do CHLC, E.P .E. e 

cada uma das suas áreas e sectores, procurando definir com os maiores detalhe e 

rigor, as medidas adotadas e os principais motivos para a respetiva adoção. 

Na continuidade do que já havia sido feito com o relatório de aplicação do PGRCIC 

respeitante ao ano de 2013, o presente relatório consagra, igualmente, algumas 

medidas implementadas por algumas das áreas relativamente à gestão de conflitos de 

interesses conforme Recomendação n.º 5/2012 do CPC, de 7 de novembro de 2012, 

merecendo, nesse sentido, uma chamada de atenção específica, em cada uma das 

áreas. 
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AGFC- Área de Gestão Financeira e Contabilidade 
AGCL- Área de Gestão de Compras e Logfstica 
AGRH- Área de Gestão de Recursos Humanos 
AGH- Área de Gestão Hoteleira 

AGSTI- Área de Gestão de Sistemas Tecnologia de Informação 
AGI E- Área de Gestão de Instalações e Equipamentos 
AGD- Área de Gestão de Doentes 
CHLC, E.P.E. - Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE 

HCC- Hospital de Cury Cabral 
HSAC - Hospital de Santo António dos Capuchos 
HSM- Hospital de Santa Marta 
LOE- Lei do Orçamento de Estado 
MAC- Maternidade Alfredo da Costa 
MS- Ministério da Saúde 
PGRCIC- Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 
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CINIAAL Ul. 

SIADAP - Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração 
Pública 

UND- Unidade Funcional de Nutrição e Dietética 
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A AGFC procedeu à análise da eficácia das medidas propostas para a prevenção e 

correção do Risco de Corrupção e Infrações Conexas, apresentadas para esta Área no 

Plano aprovado pelo Conselho de Administração, para o ano de 2014, tendo concluído: 

);> No decurso do ano de 2014, a AGFC foi alvo de Auditorias por parte da 

empresa BDO, pedida pelo Ministério da Saúde no âmbito das prestações de 

Contas dos anos de 2012 e 2013, tendo as recomendações emanadas por estas 

entidades, contribuído ativamente para a melhoria do desempenho das suas 

tarefas e funções; 

~ Das 22 medidas de melhoria apresentadas, 20 foram implementadas (91%}, 1 

encontra-se em curso (4,5%} e 1 não foi ainda implementada (4,5%}. 

~ De salientar que o fator de Risco n.º 6, correspondente ao documento nº 6 do 

Anexo de Avaliação referente à AGFC, constante dos anteriores Relatórios de 

Execução do PGRCIC e, então, designado por "Depósito diário dos meios 

monetários nas entidades bancárias, por profissional da AGFC/Tesouraria", foi 

eliminado, uma vez que os profissionais deixaram de ir depositar os valores 

monetários às Instituições bancárias, tendo passado a ser uma carrinha de 

valores a efetuar a recolha dos mesmos na Tesouraria. 

AGFC- Medidas de M elhoria 

l -Implementado 

a do 
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No ano de 2014, foi dada continuidade à implementação das medidas, bem como 

mantidas atualizadas as anteriormente implementadas. 

De salientar, que as medidas se revelaram adequadas e eficazes, encontrando-se 

assimiladas pelos profissionais da AGFC. 
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As medidas de melhoria e correção apresentadas pela AGCLD na elaboração do Plano 

estão implementadas na totalidade. 

Independentemente do procedimento de aquisição de bens ou serviços adotado em 

cada situação, a respetiva tramitação rege-se pelas regras do Código dos Contratos 

Públicos, com as devidas atualizações e legislação complementar, sempre com 

respeito pelos princípios que devem nortear a contratação pública em particular e a 

atividade administrativa em geral, de entre os quais se destacam desde logo os 

Princípios da Publicidade, Transparência e Igualdade. 

Deu-se particular atenção ao acompanhamento e Supervisão do trabalho desenvolvido 

pelos funcionários efetuado pelas coordenadoras dos sectores, trabalho nem sempre 

fácil num ano particularmente difícil marcado pelas alterações decorrentes do impacto 

das importantes modificações legislativas na área da contratação pública, 

nomeadamente a sujeição a visto prévio do Tribunal de Contas e do Decreto-Lei 

149/2012 no contexto da constante redução de pessoal. 

Também a segregação de funções mereceu atenção garantindo que quem desenvolve 

os processos de compra não participa sozinho em júris e não tem competência para 

autorizar. 

Foi ministrada formação contínua a todos os colaboradores da AGCL e membros do 

júri interessados, proporcionando assim que todos tenham conhecimentos atualizados 

que lhes permite cumprir o Código dos Contratos Públicos e a sujeição a visto prévio 

do Tribunal de Contas. 

Foi ainda solicitada a Declaração Ética anual sobre o conflito de interesses e 

impedimentos para os membros dos júris e comissões técnicas de procedimentos 

aquisitivos e declaração de interesses nos processos em que tal se verifique. 
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Na sequência do planeamento desenvolvido, a Área de Gestão de Recursos Humanos 

deu continuidade à implementação das medidas de melhoria centrando-se na 

acreditação pela qualidade em 2014, reformulando procedimentos. 

Em 2014 foram implementados procedimentos multissectoriais e sectoriais 

designadamente os procedimentos: RHU 102 - funções e responsabilidades do 

enfermeiro chefe e responsáveis das unidades funcionais; RHU 105 - enfermeiro de 

coordenação no CHLC, E.P.E.; RHU 106- recrutamento e seleção de pessoal; RHU 107 

-programa de admissão e integração; RHU 111 - ficha de descrição de funções e RHU 

115- desenvolvimento pessoal e profissional. 

O Manual de Acolhimento onde estão descritos os vários sectores e suas funções, foi 

atualizado com a identificação dos colaboradores que executam acrescentando os 

vários contatos profissionais de cada elemento dos RH. 

Na sequência das várias auditorias internas foram adotadas, em 2014, as seguintes 

medidas: 

a) Reorganização do espaço; 

b) Melhoria da ergonomia de trabalho; 

c) Áreas de atendimento ao público com área de triagem e aumentando a 

privacidade das matérias a tratar com os vários colaboradores; 

d) Manutenção de uma sa la específica para entrevistas e esclarecimentos que 

tanto os colaboradores como os funcionários dos RH entendam que devem ser 

reservadas e confidenciais. 

Do mesmo modo, no que concerne às contratações e avaliações de desempenho, 

mantiveram-se os procedimentos intersectores para validação do trabalho efetuado 

por outros colaboradores que não os que executaram a tarefa. 

Na sequência do relatório de 2013, foi implementada a adoção de 1 software para a 

avaliação de desempenho do SIADAP. Assim, para diminuir a possibilidade erro e 

infração, o ponto da situação é o seguinte: 
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a) No SIADAP geral o biénio 2013/2014 está a ser avaliado através do software 

que regista, eletronicamente, aos vários passos que são sequenciais; 

posteriormente serão definidos os objetivos para o próximo biénio; 

b) O SIADAP médico e de enfermagem estão numa fase de definição e 

implementação em estádios diversos; contudo o software irá sofrer um 

upgrade para contemplar as nuances específicas; 

c) Por constrangimentos orçamentais da LOE de 2014 não foram implementadas 

novas funcionalidades como relatórios online e alertas automáticos que estão 

previstos para 2015. 

Em matéria de recrutamento, para responder à LOE de 2014, foram adotadas as 

seguintes medidas: 

a) Implementação de fichas de justificação das necessidades de contratação de 

pessoal com dados objetivos e interligados, cada vez mais, à produção; 

b) Aplicação e estandardização de guiões de entrevista objetivando a avaliação 

dos cand idatos; 

c) Manutenção na página web de formulários de candidaturas espontâneas, 

eliminando eventuais erros humanos no tratamento manual das candidaturas; 

d) No recrutamento e mobilidade internas, elaboração e aplicação de documento 

de avaliação de competências do colaborador permitindo sistematizar e 

objetivar a informação. 

Para consolidar este processo foi elaborado o procedimento multissectorial RHU 106-

recrutamento e seleção de pessoal. 

Em matéria de processamento de vencimentos foi reformulada a aplicação RHV, que 

passou a ser web based, em que o pré-processamento é efetuado no CHLC, E.P.E. e o 

processamento final dos salários é realizado pela estrutura central da SPMS, 

diminuindo o risco de corrupção e infrações conexas. 

Mantivemos a base de dados com sistemas de alerta para redução do erro de 

incumprimento de prazos que pudessem conduzir a renovações/reconversões de 

contratos. Paralelamente reorganizou-se a equipa e os procedimentos associados a 

estas tarefas. 

No que respeita ao processo de acumulação de funções dos colaboradores 

pertencentes ao CHLC, E.P.E. procedeu-se à elaboração de um conjunto de 
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documentos e procedimentos sistemáticos de forma a evitar situações não 

autorizáveis, de acordo com o estabelecido na Lei. 

Para efeitos de controlo, para além dos registos obrigatórios que constam na aplicação 

de recursos humanos RHV, cuja gravação é verificada por outro colaborador numa 

perspetiva duplo check. 

No que respeita ao processo de acumulação de funções dos colaboradores 

pertencentes ao CHLC, E.P.E. procedeu-se à elaboração de um conjunto de 

documentos e procedimentos sistemáticos de forma a evitar situações não 

autorizáveis, de acordo com o estabelecido na Lei. 

No que respeita ao controlo de assiduidade e pontualidade foram implementadas, em 

2014, as seguintes medidas: 

1. Informatização progressiva dos horários a todos os colaboradores do CHLC, 

E.P.E 

2. Formação em sala e em contexto de trabalho a chefias para validação dos 

registos eletrónicos. 
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No ano de 2014 a AGH procurou assegurar a correta gestão dos contratos a seu cargo, 

designadamente o acompanhamento das prestações de serviços, tendo sido aplicadas 

várias penalizações nas principais prestações de serviço. 

Utilizando os instrumentos de avaliação habituais; 

- Inquéritos de Avaliação; 

-Auditorias da Qualidade (com elementos externos); 

- Auditoria de Certificação; 

-Auditorias efetuadas pelo Gabinete de Gestão de Risco; 

- Instrumentos de controlo de específicos de cada uma das áreas. 

Foram igualmente publicitados na Intranet os Cadernos de Encargos das diversas 

prestações, permitindo que cada Responsável possa aferir com rigor esta matéria. 

A existência de um aplicativo disponível a todos os profissionais para registo de 

incidentes, de forma não nominativa e de avaliação por um grupo multidisciplinar, que 

inclui o responsável da Área Hoteleira, constituindo igualmente um instrumento de 

avaliação transversal e acessível a todos os grupos profissionais pelo que se revela uma 

visão mais completa de análise. 

Em caso de necessidade de disponibilizar informação imediata a todos os 

Responsáveis, foi igualmente privilegiado, o meio de comunicação através da Intranet, 

com a designação de alertas e a criação de um espaço específico para a documentação 

da Área de Gestão Hoteleira. 

A adoção do Plano de Redução de Despesa Publica, com significado na Área Hoteleira 

(redução horas limpeza em áreas não clínicas, ajustamento da composição das Dietas, 

ajustamento da composição das ceias de profissionais entre outras medidas), 

determinou a necessidade de maior vigilância dos contratos. 

A existência de uma Aplicação informática para Pedidos de Alimentação a Doentes, 

tendo por base o movimento assistencial, continua a assumir um papel fundamental 

no controlo da Despesa. 

Foram igualmente efetuados Concursos Públicos de aquisição de serviços dos quais 

resultou nalguns casos a mudança de concessionário no ano de 2014, sendo de referir 
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que a utilização da Plataforma Vortal em quase todos os procedimentos, permite 

maior escrutínio dos processos de aquisição. 

Os elementos que integram as Comissões Técnicas e Júris assinam "Declarações" de 

inexistência de conflitos de interesses. 

Na conferência de faturas, de acordo com as boas práticas na matéria, são efetuadas 

por níveis, existindo a confirmação e conferência, do mesmo documento, efetuadas 

por pessoas diferentes, sendo que o ano de 2014 correspondeu à consolidação das 

"Boas Práticas" existentes em matéria de Conferência de faturas. 
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Para efeitos de execução das medidas adotadas no sentido da prevenção de riscos 

conforme descritos no PGRCIC a AGSTI concentrou-se em 2014, essencialmente, na 

conceção e desenvolvimento das seguintes áreas: 

a) Revisão do código de conduta da AGSTI; 

b) Atualização de documentos relacionados com segurança de acesso à 

informação, que possam prevenir situações relacionadas com a corrupção; 

c) Situações de potencial conflito de interesses; e 

d) Proposta de ações a desenvolver. 

Código de conduta da AGSTI 

A AGSTI tem como código conduta o código de ética do CHLC, E.P.E., que foi publicado 

através de Circular Informativa n.º 171/2010, de 29 de março, aplicando-se, em 

particular, os pontos 2.f) e 3.a). 

Existe, ainda, no Manual de Acolhimento de novos colaboradores da AGSTI a 

referência ao código de ética do CHLC, E.P.E. e a um conjunto de valores específicos 

defendidos para a AGSTI (páginas 10 e 11 do manual de acolhimento). 

Situações de potencial conflito de interesses 

Não foram identificadas situações de potencial ou concreto conflito de interesses com 

os colaboradores da AGSTI durante o ano 2014. 

No ano de 2014 não saíram nem entraram novos elementos para a AGSTI. 

Há ainda a referir que não foram identificadas situações de ex-colaboradores da AGSTI, 

que nas suas atuais funções em atividades privadas possam ter alguma mais-valia pelo 

facto de manterem algum tipo de relação pessoal com colaboradores da AGSTI, nem 

de que possam ter tido de forma ilegítima alguma mais-valia pelo facto de terem 

desempenhado funções no setor público. 

No que diz respeito a acumulação de funções, não existem na AGSTI colaboradores 

que acumulem funções públicas com atividades privadas. 
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Para participação em processos de escolha de concursos, todos os colaboradores da 

AGSTI têm que assinar uma declaração de incompatibilidades (modelo AGCLD). 

Não foram identificadas situações de fuga de informação privilegiada do CHLC, E.P.E. 

Proposta de ações a desenvolver para o CHLC, E.P.E. 

A AGSTI propõe a divulgação das sanções a aplicar a colaboradores do CHLC, E.P.E., por 

alguma atividade relacionada com corrupção ou conflito de interesses, em caso de 

provado prejuízo ao CHLC, E.P.E., ou de favorecimento a determinada entidade 

individual ou coletiva para benefício próprio, assim como o seguinte conjunto de 

ações: 

• Nova divulgação do código de ética do CHLC, E.P.E.; 

• Divulgação de boas práticas sobre o assunto, baseada em casos idênticos, 

nacionais e europeus, e de incentivo a denúncia de situações porventura 

irregulares; 

• Divulgação das medidas e sanções a aplicar em caso de conduta desonesta ou 

que configure uma situação de ilegalidade, incluindo a quem saiba de situações 

idênticas e não as denuncie; 

• Declaração de ofertas recebidas da parte de entidades privadas com interesses 

comerciais no CHLC, E.P.E.; 

A AGSTI utiliza um documento interno à área para anotar a tomada de conhecimento 

das medidas mencionadas nos pontos anteriores. 
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A AGIE tem vindo a dar continuidade à implementação de medidas e métodos de trabalho, 

com vista a uma organização mais virada para ações preventivas e corretivas em 

correspondência com os riscos identificados no âmbito do PGRCIC, nomeadamente: 

~ Descrição nominal de funções é do conhecimento dos colaboradores da AGIE, sendo 

elaborada em documento específico de acordo com os procedimentos da qualidade do 

CHLC, E.P.E.; 

~ Obtenção de declaração de interesses privados dos colaboradores da AGIE, com 

participação em comissões de análise de procedimentos de compra; 

~ Realização do balanço das intervenções, tendo em particular atenção desvios de 

custos inicialmente previstos, bem como desvios temporais; 

~ Avaliação e atualização de intervenções em curso e novas com a definição do técnico 

responsável pela intervenção, sendo o mesmo divulgado e publicado na intranet do 

CHLC, E.P.E.; 

~ Elaboração de inquérito de avaliação de desempenho da AGIE; 

~ Elaboração de relatório executivo de análise de resultados de avaliação de 

desempenho da AGIE, t endo sido divulgado aos profissionais do CHLC, E.P.E.; 

~ Implementação de registo e controlo de todos os documentos recebidos, bem como 

todos os documentos enviados; 

~ Implantação de software de gestão da manutenção; 

~ Extensão da ferramenta de controlo e avaliação de taxas de cumprimento dos planos 

de manutenção contratualizados ao HSJ/HSAC/HSM/HDE/ MAC/HCC; 

~ Elaboração de plano de ação da AGIE; 
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);> Registo de aquisições de prestações de serviços que servem de base de comparação 

para novas aquisições sendo efetuada a renovação de prestações com base 

comparativa de valores das prestações dos anos transatos; 

);> Elaboração de Especificações técnicas estabelecidas em caderno de encargos, 

analisadas e verificadas de forma a garantir que as mesmas se adequam ao pretendido; 

);> Especificações técnicas fixadas em caderno de encargos são claras, completas e não 

discriminatórias, não existindo registo de reclamações de empresas concorrentes nos 

procedimentos de aquisição, nem registo de anulação de procedimentos pela falta 

deste atributos; 

);> Intervenções de fiscalização para avaliação do desempenho regular da intervenção, 

bem como dos procedimentos inerentes à função no decurso da empreitada; 

);> Intervenções de monitorização para avaliação do desempenho das prestações de 

Serviços de manutenção de entidades prestadoras de serviços; 
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A AGD promoveu em 2014 as seguintes ações para prevenção dos riscos identificados no 

âmbito da avaliação realizada: 

Definição de objetivos de avaliação e de competências sustentadas em critérios objetivos, 

contabilizados e ponderados qualitativamente (anexo 1: exemplo) no âmbito da aplicação do 

SIADAP. 

Monitorização do cumprimento dos objetivos com recurso aos registos informáticos extraídos 

das aplicações informáticas CTH, SONHO, INLINE e base de dados partilhada da AGD. 

Realização de auditorias ao desempenho dos profissionais, para avaliação dos erros e 

cumprimento das regras aplicáveis aos arquivos clínicos. 

Gestão da equipa de recursos humanos afetos à AGD, promovendo a rotatividade dos postos 

na sequência da avaliação do grau de adequação dos mesmos às responsabilidades que lhe são 

atribuídas. 

Realização de ações de formação e matérias da competência dos secretariados que incluem 

designadamente o regime legal das taxas moderadoras, o apuramento de entidade financeira 

responsável, procedimentos administrativos e registos informáticos para fusão de processos 

clínicos, realização de juntas médicas e perfcias, qualidade dos registos no SI H, entre outros. 

Identificação dos profissionais com maior risco de erro ou má prática, para um 

acompanhamento mais aproximado do seu desempenho, investindo em mais formação. 

Monitorização dos erros de controlo de qualidade no CHLC, E.P.E. (6 unidades), que abrangem 

a qualidade dos registos informáticos com impacto designadamente na identificação dos 

utentes, na estatística e na faturação e acompanhamento da correção dos erros pelas outras 

áreas (anexo 2: exemplo). 

Monitorização da correção dos erros por amostragem, após comunicação pelos serviços e 

áreas de que os erros estavam corrigidos, identificando-se por esta via, as dificuldades que 

estes têm na correção dos erros (anexo 3: exemplo). 

Responsabilização das chefias diretas pela cobrança de valores, apresentação atempada à 

AGFC da prestação de contas e documentos, pelo cumprimento das regras relativas a guarda 

de valores em cofre e a obrigatoriedade de relatar por escrito à direção da área qualquer erro 

de cobrança, erro de emissão e recibo ou diferenças de valores. 

Os profissionais da AGD são vinculados ao cumprimento do dever do sigilo profissional, através 

da declaração individual na qual assumem o conhecimento deste dever e o compromisso do 

seu cumprimento rigoroso em relação a informação nominativa de terceiros de que tenham 

conhecimento no exercício das suas funções. 
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Promove-se a formação continua e em serviço para discussão e esclarecimento das questões 

inerentes a confidencialidade e da ética profissional. 

Da avaliação efetuada sobre o impacto destas medidas podemos concluir que não houve 

registos de incidentes que tenham implicado riscos com consequências graves para a 

instituição ou para as pessoas. Verifica-se que os profissionais da AGD encontram-se mais 

preparados para o exercício das suas funções, uma vez que da avaliação que resulta do 

SIADAP, as classificações são genericamente muito positivas. 

A gestão apertada e centralizada dos erros de controlo de qualidade implicou maior 

necessidade de formação, identificação das eventuais falhas e implementação de 

metodologias de trabalho periódicas para correção dos erros, com envolvimento dos 

administradores das áreas no acompanhamento e resolução dos mesmos. 

Não podemos deixar de referir que a saída de vários AT por aposentação ou rescisão de 

contrato, sem substituição implicou uma redução significativa da equipa total da AGD, sendo 

que a complexidade e a quantidade de tarefas e responsabilidades assumidas nos últimos anos 

evoluiu na proporção inversa. O absentismo é muito elevado neste grupo profissional, razão 

pela qual o número reduzido de profissionais ao serviço compromete as boas praticas e os 

procedimentos implementados por manifesta falta de tempo face as responsabilidades 

assumidas. 
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A colaboração ativa de todas as áreas na elaboração do presente Relatório demonstra 

o reconhecimento relativamente à importância da existência de mecanismos que 

ajudem a prevenir e/ou mitigar riscos associados à corrupção e infrações conexas. 

Ficou também evidenciado o empenho de toda a organização no sentido de reforçar os 

mecanismos já existentes que atuam ao nível da prevenção/mitigação de riscos. 

O presente relatório permite-nos, ainda, concluir que as medidas adotadas para 

prevenção da ocorrência de situações de risco e corrupção, constantes no PGRCIC, se 

revelaram adequadas e eficazes, encontrando-se já devidamente assimiladas e 

inseridas na cultura da Organização, contribuindo dessa forma para reduzir as 

probabilidades de verificação de qualquer situação anómala ou desviante. 

Nota-se, contudo, que, tal como já havia sido veri ficado durante o ano de 2013, não há 

ainda na instituição uma monitorização centralizada dos procedimentos a que alude o 

PGRCIC, originando uma ausência de uniformização de procedimentos, o que apenas 

se conseguirá alcançar com uma avaliação mais frequente da implementação das 

medidas e mais próxima das concretas realidades de cada uma das áreas do Hospital. 

Por outro lado verifica-se, ainda, que o contexto jurídico no âmbito do qual foi 

elaborado o PGRCIC atualmente vigente no CHLC, E.P.E., alterou-se, existindo um 

conjunto de normas e recomendações recentes que aconselham a revisão do referido 

PGRCIC. 
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Não obstante os bons resultados que emergem da implementação das medidas 

acabadas de descrever, da leitura dos mecanismos de acompanhamento e 

monitorização previstos no PGRCIC foi, no entanto, possível identificar a necessidade, 

que se renova em relação ao ano de 2013, de aprofundar o grau de envolvimento da 

instituição, de cada uma das áreas e dos respetivos colaboradores na melhoria de 

determinados aspetos, designadamente: 

a) Necessidade de realização, com maior frequência de ações de divulgação e 

esclarecimento a todos os colaboradores do CHLC, E.P.E. sobre o PGRCIC; 

b) Agilização do sistema de reporte/denúncia de situações passíveis de 

configurarem prática de corrupção ou infrações conexas; 

c) Revisão do Atual Código de Conduta da instituição em face da recente 

publicação do Despacho n.º 9456-C/2014, de 21 de julho, do Ministério da 

Saúde, que aprovou um modelo de Código De Conduta Ética Dos Serviços e 

Organismos Do Ministério Da Saúde. 

d) Memorando de Boas Práticas na Gestão de Conflitos de Interesses 

Igualmente e atento o conteúdo da Recomendação n.º 5/2012, mantém-se a 

necessidade de atualizar as medidas atualmente implementadas ou, eventualmente, 

adotar novas medidas que permitam agilizar o mecanismo de reação e prevenção 

internos de riscos emergentes de conflitos de interesses como definido na referida 

recomendação, como se tratando de "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." 

Nesse sentido deverá ser revisto o atual PGRCIC de forma a contemplar a existência de 

mecanismos de acompanhamento e de gestão de conflitos de interesses, podendo ser 

implementadas, designadamente e entre outras, as seguintes medidas: 

i. Elaboração de manuais de boas práticas e códigos de conduta 
relativamente a todas as áreas de atuação; 
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ii. identificação de potenciais situações de conflitos de interesses 
relativamente a cada área funcional da sua estrutura orgânica; 

iii . Identificação e caracterização de áreas de risco, designadamente as que 
resultem das situações de acumulação de funções; 

iv. Identificação das situações concretas de conflitos de interesses e respetiva 
sanção aplicável aos infratores; 

v. desenvolvimento de ações de formação profissional de reflexão e 
sensibilização sobre a temática junto de todos os trabalhadores dos 
serviços entre outras medidas; 

vi. Promoção de mecanismos de monitorização da aplicação destas medidas, 
bem como do respetivo sancionamento. 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

;t~~H ~u.~ 
Ana Isabel Gou.çalves 

Vogal l~xccutwn 
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Identificação e Avaliação do Risco 
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Data: 2014 Local: Área de Gestão Financeira e Contabilidade I Avaliado por: Antônia Lourenço 

··- -· - " -
N.O Factor de Risco Riscos Pessoas Expostas 

Consequência 
Atividade/ Área/Materiais/Equipamentos/Outros 

A BIC I DIE I FIG Média 

I I I I I 4 

1 Insignificante 
Quebra do dever de sigilo 

e de outros deveres 
funcionais e valores, tais 2 Ligeira 

Incumprimento dos deveres e responsabilidades como a integridade, Fornecedores, 
1 do conteúdo funcional, devido à ausência de Funcionários, Utentes e 

mecanismos de segurança 
responsabilidade e Clientes. 3 Moderada 
imparcialidade e 

prossecução do interesse 
4 Severa público 

Catastrófica 

Plano de Acão 
-

Medidas de Melhoria Coreventivas/corretivas) Responsáveis Prazo 

1 Controlo do cumprimento do procedimento "Funções e responsabilidades dos AT' 
R~ponsáveis de Continuo Area e Chefias 

Todos os 
2 Rigoroso cumprimento dos princípios e normas éticas inerentes às funções profissionais da Continuo 

AGFC 

- -

Probabilidade Risco 

A B I C I D I E I F I G I Média Nível 

I I I I I I 1 

1 Muito Raro 
4 

2 Raro la3 

3 Pouco Provável 4a6 

4 Provável Sa 12 

Muito Provável • 
Monitorizacão 
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3 
Rigoroso controlo no acesso à informação dos vencimentos e descontos dos funcionários da instituição, CQSD 6 Meses 

elaborando para o efeito o respetivo procedimento multissetorial 

4 Declaração ética anual assinada pelos profissionais R~ponsáveis de 
Area e Chefia 6 Meses 

Todos os 
5 Implementação do plano de Integração em cada posto de trabalho profissionais da Implementado 

AGFC 

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos) 

Legenda: 
Nível de Risco 

la3 Risco Baixo - RB Letras de A a G: ProfiSSionais que participam na avaliação do risco 

4a6 Risco Moderado - RM 

Sa 12 Risco Muito Elevado RME 

Risco I nceitável - RI 



N.O 

1 

1 

2 

3 

CENTRO 
HOSPITALAR 
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Factor de Risco Riscos Pessoas Expostas 
Consequência 

Atividade/ Área/Materiais/Equipamentos/Outros 
A BICID I EI F I G Média 

I I I I I 4 

1 Insignificante 

Falha nas medidas de controlo da 
O NIB não corresponder ao 2 Ligeira 

movimentação e alteração da Gestão de 
fornecedor ou entidade Profissionais e 

correto, podendo o "valor" 
Tabelas de Fornecedores, na aplicação de da transferência bancária 

Fornecedores. 3 Moderada 
Contabilidade "SISCONT'. cair noutra entidade. 

4 Severa 

Catastrófica 

Plano de Acão 

Medidas de Melhoria (preventivas/corretivas) Responsáveis Prazo 

Introdução de palavras-chave no módulo da aplicação de Contabilidade -Gestão de Tabelas- Re.sponsáveis pela 1mês 
Fornecedores e Factorings. Area e Chefias 

Controlo da execução desta tarefa unicamente pelos profissionais incumbidos da tarefa. Re.sponsáveis pela 
Area e Chefias 1mês 

Elaboração de procedimento multissetorial para alteração das palavras-chave de 2 em 2 meses. AGSTI/CQSD 3 Meses 

- -

Probabilidade Risco 

A B I C I D I E I F I G I Média Nível 

I I I I I I 1 

1 Muito Raro 
4 

2 Raro 1a3 

3 Pouco Provável 4 a6 

4 Provável 8a12 

Muito Provável 

Monitorização 

I 
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4 "Rastreamento" das alterações que são feitas às tabelas e aos movimentos. R~sponsáveis de 
Area e Chefias Contínuo 

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos) 

Legenda: 
Nível de Risco 

la 3 I Risco Baixo - RB Letras de A a G: ProfiSSionais que partiCipam na avaliação do risco 

4a6 Risco Moderado - RM 

8 a i2l Risco Multo Elevado RME 

I Risco rnceítável - RI 
-



N.O 

3 

1 

2 

3 
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- -
Factor de Risco Riscos Pessoas Expostas 

Consequência 
Atividade/ Área/Materiais/Equipamentos/Outros 

A slciD I EI F IG Média 

I l l I I 4 

1 Insignificante 

Desvio de dinheiros e 2 Ugeira 
Existência de falhas nos mecanismos de 

controlo dos registos informáticos na área de valores; Funcionários da AGFC 
Contabilidade e Tesouraria 

Aplicação indevida dos 3 Moderada 
procedimentos. 

4 Severa 

catastrófica 

Plano de Acão 

Medidas de Melhoria (preventivas/corretivas) Responsáveis Prazo 

Segregação de funções 
R~sponsáveis de 
Area e Chefias 

Implementada 

Responsabilização das funções inerentes a cada profissional através do acompanhamento e supervisão R~ponsáveis de Implementada 
das mesmas Area e Chefias 

Conferências mensais e anuais da informação produzida R~sponsáveis de Implementada Area e Chefias 

--- ----

Probabilidade Risco 

A B I C I D I E I F I G I Média Nível 

I I I I I I 1 

1 Muito Raro 
4 

2 Raro la3 

3 Pouco Provável 4a 6 

4 Provável Sa 12 

Muito Provável 

Monitorização 

I 

I 

--- ------ --



4 

Risco Moderado - RM 

Risco Multo Elevado RME 

Risco Inceitável - RI 

a NTRO 
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Acompanhamento e supervisão das funções R~sponsáveis de 
Area e Chefias I Implementada 

Letras de A a G: ProfiSSionais que partidpam na avalíação do rísco 



N.O 

4 

1 

2 

3 
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- -

Factor de Risco Riscos Pessoas Expostas 
Consequência 

Atividade/ Área/Materiais/Equipamentos/Outros 
A B I CIDIEIFIG Média 

I I I I I 3 

1 Insignificante 

Informação deficiente 2 Ugeira 
Défice de informação prestada ao Conselho de Inadequada tomada de Profissionais da AGFC e 

Administração e aos Orgãos da Tutela, por decisões e informações Conselho de 
fragilidade nos mecanismos de controlo. deficientes aos órgãos da Administração. 3 Moderada 

Tutela. 
4 Severa 

Catastrófica 

Plano de Ação 

Medidas de Melhoria (preventivas/corretivas) Responsáveis Prazo 

Segregação de funções e responsabilização das mesmas R~sponsáveis de 
Area e Chefias 

Implementada 

Revisão de procedimentos sectoriais e multisectoriais R~sponsáveis de 
Area e Chefias Implementada 

Controlo de prazos de prestação da informação 
Profissionais da 

Mensalmente 
AGFC 

I 

Probabilidade Risco 

A B I C I D I E I F I G I Média Nível 

I I I I I I 1 

1 Muito Raro 
3 

2 Raro 133 

3 Pouco Provável 4a6 

4 Provável sa 12 

Muito Provável 

Monitorização 

-- --
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Acompanhamento e supervisão R~sponsáveis de Mensalmente Area e Chefias 

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos) 

L~enda: 
Nível de Risco 

la3 
'- ~ 

Risco Baixo - RB Letras de A a G: Profissionais que partldpam na avaliação do risco 

4a6 Risco Moderado - RM 

sa 12 Risco Multo Elevado RME 

I Risco Inceitável - RI 
- ~--
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5 

1 

2 

3 

4 
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Factor de Risco Riscos Pessoas Expostas 
Consequênàa 

Atividade/ Área/Materiais/Equipamentos/Outros 
A slcloiE I F IG Média 

I I I I I 4 

1 Insignificante 

Ausência de mecanismos de segurança na 2 Ligeira 
aplicação informática "SONHO": Alteração da Risco de faturação a EFR Profissionais, EFR e Entidade Financeira Responsável (EFR); 
Isenção de taxas moderadoras; Anulação de incorreta; Perda de receita. Utentes. 3 Moderada 

recibos; Alteração da causa do episódio. 
4 Severa 

Catastrófica 

Plano de Ação 

Medidas de Melhoria (preventivas/corretivas) Responsáveis Prazo 

Baboração de procedimentos multisectoriais referentes aos fatores de risco. CQSD 3meses 

Comunicação da AGFC à AGSTI para delimitação dos acessos às diversas tarefas. ACSS/AGSTI Implementada 

Segregação e responsabilização de funções. R~ponsáveis das Implementada Areas e Chefias 

Acompanhamento e supervisão das funções. Re~pomsáveuis de 
Area e Chefias Contínuo 

Probabilidade Risco 

A B I C I D I E I F I G I Média Nível 

l I I I I I 3 

1 Muito Raro 
12 

2 Raro la3 

3 Pouco Provável 4 a 6 

4 Provável 8 a 12 

Muito Provável 

Monitorização 

~-



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

Todos os 
5 Rigoroso cumprimento dos princípios e normas éticas inerentes às funções. profissionais da 

AGFC 

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos) 

Legenda: 
Nível de Risco 

la3 Risco Baixo - RB Letras de A a G: Profissionais que partiCipam na avaliação do risco 

4 a6 I Risco Moderado - RM 

8a12 ~ Risco Multo Elevado RME 

_ Risco Inceitável - RI 

aNTRO 
HOSPITALAR 
DE. LISBOA 
Ct.'\'TAAL.U! 

Contínuo 



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTWEI't 

ÁREA DE GESTÃO DE COMPRAS, LOGrSTICA E DISTRIBUIÇÃO 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE. LISBOA 
CE~EPE 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

Identificação e Avaliação do Risco 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE. LISBOA 
CE.'•iTIW.U't 

Data: Março/2015 Local: Área de Gestão de Compras, Logística e 
Distribuição (AGCLD) 

Avaliado por: Ana Teresa Cruz 

N.O 

1 

1 

2 

3 

Factor de Risco 
Atividade/ Área/Materiais/Equipamentos/Outros 

Riscos Pessoas Expostas 

Colaboradores da AGCLD _ 

Exercício ético e profissional das funções 

Rl: Risco de violação de 
deveres funcionais e valores 
como independência, 
integridade, transparência, 
responsabilidade e 

Existência de manual de contratação e sua divulgação 

Cumprimento dos princípios éticos e normas éticas inerentes às funções desempenhadas 

Acompanhamento e supervisão do trabalho desenvolvido pelos funcionários, a efectuar pelas 
coordenadoras dos sectores. 

Responsáveis das 
Áreas e Chefias dos I diário 

Sectores 

Todos os 
Colaboradores do I diário 

Serviço 

Responsáveis das 
Áreas e Chefias dos I diário 

Sectores 

8 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas W•ITW.El't 

Declaração ética sobre conflito de interesses e impedimentos para os funcionários que elaboram 
Todos os 

4 Colaboradores do anual 
procedimentos aquisitivos e declaração de interesses nos processos em que tal se verifique. Serviço 

Evidências {fotografias, procedimentos e outros documentos) 

Legenda: 
Nível de Risco 

la 3 , _j Risco Baixo • RB Letras de A a G: Profissionais que partidpam na avaliação do risco 

4a6 Risco Moderado - RM 

8 a 12 1 Risco Muito Elevado RME 

~ Risco Inaceitável - RI 



N,O 

2 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CL'ITAAI.tlt 

Factor de Risco Riscos Pessoas Expostas 
Consequência 

Atividade/ Área/Materiais/Equipamentos/Outros 
A slcloi EI FI G Média 

R2: Existência deficiente de um 
Funcionários do CHLC I I I I I 4 

sistema estruturado de com responsabilidade na 1 Insignificante 
avaliação de necessidades. aquisição de 

2 Ugeira bens/serviços 
Expressão e avaliação das necessidades R3: Risco de ser solicitada a 3 Moderada 

aquisição de 
bens/serviços/obras 4 Severa 
desadequadas às necessidades 

catastrófica da Instituição 

Plano de Acão 

Medidas de Melhoria (preventivas/corretivas) Responsáveis Prazo 

Conselho de 
Implementação de um sistema estruturado de avaliação das necessidades Administração e imediato 

Responsável da Área 

as necessidades devem ser expressas através de pedido de compra efetuado por pessoas diferentes das colaboradores da GC diário 
que elaboram o processo de aquisição e de preferência eletronicamente 

As saídas de armazém devem estar suportadas por pedidos eletrónicos efetuados pelos serviços colaboradores da LD diário 
utilizadores 

Verificação pela AGCLD se as quantidades pedidas são as adequadas às necessidades colaboradores da AGCLD diário 

O pedido de compra de serviços e artigos novos devera ser acompanhada de justificação técnica colaboradores da GC diário 

Valorização dos pedidos de compra e sua aprovação atempada colaboradores da GC diário 

Conselho de 

Segregação de funções (quem faz o pedido, quem avalia e autoriza são pessoas diferentes) 
Administração, 

Responsável da Área e diário 

todos os Colaboradores 
-

Probabilidade Risco 

A B I C I D I E I F I G I Média Nível 

I I I I I I 1 4 
1 Muito Raro 

2 Raro la3 

3 Pouco Provável 4a6 

4 Provável 8a12 

Muito Provável -= 
Monitorizac;ão 

---- ---



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos) 

Legenda: 
Nível de Risco 

1 a~ Risco Baixo- RB Letras de A a G: Profissionais que partidpam na avaliaç~o do risco 

4 a 6 Risco Moderado - RM 

8a12 Risco Muito Elevado RME 

Risco Inaceitável - RI 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE. LISBOA 
C!.NTIW.trt 



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

Factor de Risco 
N,O Atividade/ Área/Materiais/ Riscos Pessoas Expostas 

Equipamentos/Outros 

R4: Autorização da abertura do procedimento por Colaboradores da Gestão 
entidade não competente de Compras 

RS: Inadequação do procedimento de aquisição Júris e Comissões 
escolhido relativamente às normas legais Técnicas 

R6: Fundamentação insuficiente do recurso ao 
ajuste direto, quando baseado em critérios 

Elaboração dos procedimentos pré- materiais 

3.1 contratuais - Escolha do R7: Não fixação, no caderno de encargos, das 
procedimento e elaboração do especificações técnicas, tendo em conta a natureza 

caderno de encargos das prestações objeto do contrato a celebrar. 

RS: Fixação de dáusulas técnicas com especificação 
de marcas ou denominações comerciais 

R9: Fixação de especificações técnicas que 
determinam o afastamento de grande parte dos 
potenciais concorrentes, mediante a imposição de 
condições demasiado exigentes e/ou restritivas. 

Plano de Ac;ão 

Medidas de Melhoria (preventivas/corretivas) 

12 Rigoroso cumprimento do manual da contratação e código dos contratos públicos 

13 Garantir que na criação de novos produtos não sejam usadas marcas ou denominações comerciais 

14 Acompanhamento e supervisão do trabalho desenvolvido pelos funcionários, pelas coordenadoras dos sectores 

A 

1 

2 

3 

4 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CL'ITIW.IJ't 

Consequência 

BICIDIEIFIG 

I I I I I 

Média 

Insignificante 

Ugeira 

Moderada 

Severa 

catastrófica 

4 

Responsáveis Prazo 

Todos os 
Colaboradores da diário 

GCompras 

Todos os 
Colaboradores da diário 

GCompras 

• Responsável da 
diário Area e Chefias dos 

Sectores 

Probabilidade Risco 

A B I C I D I E I F I G I Média Nível 

I I I I I I 2 8 
1 Muito Raro 

2 Raro la3 

3 Pouco Provável 4a6 

4 Provável Sa 
12 

Muito Provável 

Monitorização 



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

15 Formação contínua dos intervenientes no processo 

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos) -

Legenda: 
Nível de Risco 

1 a 3 ~ Rísco Baixo - RB 

4 a 6 Risco Moderado - RM 

Letras de A a G: Profissionais que participam na avaliac;:lo do risco 

8a12 Risco Multo Elevado RME 

Risco Inaceitável - RI 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CtNTAAI..trt 

• Responsável da 
Area, Chefias dos 
Sectores, todos os 
Colaboradores da 

GCompras. 

diário 

-

~- -



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

N,O Factor de Risco Riscos Pessoas Expostas 
Atividade/ Área/Materiais/Equipamentos/Outros 

R lO: carácter subjetivo dos critérios de Colaboradores da AGCLD 
avaliação das propostas, com factores não Júri dos Concursos quantificáveis nem comparáveis ou 

Elaboração dos procedimentos pré-
inadequação à aquisição em concreto. 

3.2 contratuais - Critérios de adjudicação. Rll: Publicitação defidente ou insufidente 
dos critérios de adjudicação e dos factores 
que o densificam, quando exigíveis, antes de 
conhecidos os candidatos. 

Plano de Ação 

Medidas de Melhoria (preventivas/corretivas) 

Segregação de funções nas várias etapas do processo de aquisição ( quem faz o pedido de compra, quem 16 desenvolve o processo, quem avalia e quem autoriza adjudicação e despesa são pessoas diferentes) 

17 Rigoroso cumprimento do manual da contratação e código dos contratos públicos 

18 Focação de critérios de adjudicação comparáveis e quantificáveis 

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos) 

Legenda: 
Nivel de Risco 

1 ~ Risco Baixo - RB Letras de A a G: Profissionais que paticipam na avaliação do risco 

4 a 6 Risco Moderado - RM 

~Risco Muito Elevado RME 

Risco Inceitável - RI 

A 

aNTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CE..,1RAL.ut 

Consequência 

slcloiEIFIG 

I I I I I 
Média 

4 
1 Insignificante 

2 Ligeira 

3 Moderada 

4 Severa 

Catastrófica 

Responsáveis Prazo 
,Responsável da 
Area, Chefias dos 

Sectores e todos os diário 
Colaboradores da 

GCompras 

Todos os 
Colaboradores da diário 

GCompras 

júris diário 

Probabilidade Risco 

A B I C I D I E I F I G I Média Nível 

I I I I I I 3 12 
1 Muito Raro 

2 Raro la3 

3 Pouco Provável 4a6 

4 Provável Sa 
12 

Muito Provável 

-
Monitorizac:ão 



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

Factor de Risco Riscos Pessoas Expostas N,O 
Atividade/ Área/Materiais/Equipamentos/Outros 

R12: Receção de propostas fora do prazo 

Elaboração dos procedimentos pré-contratuais R13: Admissão nos procedimentos de Colaboradores da Gestão 
3.3 - Receção de propostas e admissão de concorrentes com impedimentos de Compras 

concorrentes. Audiência/Notificação. 
R14: Não audição dos concorrentes sobre o 
relatório preliminar/decisão de adjudicação. 

Plano de Ac:ão 

Medidas de Melhoria (preventivas/corretivas) 

18 Certificação dos procedimentos pré-contratuais feita com base na verificação efetuada pelas chefias dos sectores. 

19 Rigoroso cumprimento do manual da contratação e código dos contratos públicos 

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos) 

Legenda: 
Nível de Risco 

1 a 3 J Risco Baixo - RB Letras de A a G: ProfiSSionais que patlclpam na avallaç~o do risco 

~- ""''""'- RM Risco Muito Elevado RME 

Risco Inceitável - RI 

A 

1 

2 

3 

4 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE. LISBOA 
CtNTmtrt 

Consequência 

slc l oiE I FIG 

I I I I I 
Média 

Insignificante 

Ligeira 

Moderada 

Severa 

catastrófica 

4 

Responsáveis Prazo 

• Responsável da 
Area e Chefias dos diário 

Sectores 

Todos os 
Colaboradores da diário 

GCompras 

Probabilidade Risco 

A B I C I D I E I F I G I Média Nível 

I I I I I I 2 8 
1 Muito Raro 

2 Raro 1a3 

3 Pouco Provável 4a6 

sa 4 Provável u 
Muito Provável 

.. 
Monitorizac;ão 



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

.. 

N.O Factor de Risco Riscos Pessoas Expostas 
Atividade/ Área/Materiais/Equipamentos/Outros 

Rl S: Inexistênda ou existênda defidente de Colaboradores da Gestão 
um sistema de controlo interno, destinado a de Compras 
verificar e a certificar os procedimentos pré-

Elaboração dos procedimentos pré-contratuais 
contratuais. Júri dos Concursos 

3.4 - Controlo Interno - Impedimentos Fornecedores 
Rl6: Existênda de situações de impedimento 
na composição dos júris e comissões 
témicas dos procedimentos. 

Plano de Ação 

Medidas de Melhoria (preventivas/corretivas) 

20 Declaração ética anual sobre o conflito de interesses e impedimentos para os membros dos júris e comissões 
técnicas de procedimentos aquisitivos e declaração de interesses nos processos em que tal se verifique. 

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos) 

Legenda: 
Nível de Risco 

1 a 3 j RiSco Baixo - RB Letras de A a G: ProfiSSionais que partidpam na ava lia~o do risco 

4 a 6 Risco Moderado - RM 

Sa 12 Risco Muito Elevado RME 

Risco Inaceitável - RI 

A 

1 

2 

3 

4 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE. LISBOA 
Ct.'l'riW .. El't 

Consequência 

s l c i D IEIF IG 

I I I I I 

Média 

Insignificante 

Ligeira 

Moderada 

Severa 

catastrófica 

4 

Responsáveis Prazo 

Membros de Júris e 
Comissões Técnicas 

anual dos procedimentos 
de aquisição 

Probabilidade Risco 

A Bj C I D I E I F I G I Média Nível 

I I I I I I 2 8 
1 Muito Raro 

2 Raro la3 

3 Pouco Provável 4a6 ! 

4 Provável 8a12 
I 

I 

Muito Provável 

I 

Monitorização I 

I 

-

I 



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

Factor de Risco 
N,O Atividade/ Área/Materiais/ Riscos Pessoas Expostas 

Equipamentos/Outros 

Rl7: Existênda de conflito de interesses sempre que a 
redação das minutas de contratos é confiada a Colaboradores da Gestão de 

gabinetes jurídicos externos. Compras 

Rl8: Inexistênda de correspondênda entre as cláusulas 
contratuais e as estabeleddas nas peças do Serviços que colaboram na 
procedimento aquisitivo. elaboração do clausulado do 

Rl9: Existência de cláusulas contratuais que violam as 
contrato (AGSTI, AGIE, 

AGH, ... ) 
disposições legais 

4 Celebração do contrato 
R20: Existênda de ambiguidades, lacunas e omissões 
no clausulado do contrato que possam implicar o Juristas agravamento dos custos contratuais ou o adiamento de 
prazos de execução. 

R21: Não verificação das cláusulas contratuais que 
prevejam ou regulem os suprimentos dos erros e 
omissões 

R22: Inexistência de licenças ou autorizações 
fundamentais para a execução do contrato por parte do 
fornecedor 

Plano de Ação 

Medidas de Melhoria (preventivas/corretivas} 

Exigência, no caso da redação das minutas de contratos ser confiada a gabinetes especializados extemos: a) Que 
declarem, por escrito que eles (ou as sociedades a que pertencem), não têm quaisquer interesses ou relações 21 
profissionais com as adjudicatárias ou empresas do mesmo consórcio ou grupo económico e b) Que comprovem 
que a sua responsabilidade profissional está devidamente coberta por seguro profissional. 

22 Rigoroso cumprimento do manual da contratação e código dos contratos públicos 

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos) 

-- -- --- --- -----

A 

1 

2 

3 

4 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRALU'E 

Consequência 

slc loiEIFIG 
I I I I I 

Média 

Insignificante 

Ligeira 

Moderada 

Severa 

Catastrófica 

4 

Responsáveis Prazo 

• Responsável da 
Area e Chefias dos imediato 

Sectores 

Todos os 
diário 

Colaboradores 

----

Probabilidade Risco 

A B I C I D I E I F I G I Média Nível 

I I I I l I 2 8 
1 Muito Raro 

2 Raro 1a3 

3 Pouco Provável 4a6 

Provável Sa 4 

*= Muito Provável 

I 

I 

Monitorização 

-



Risco Multo Elevado RME 

Risco Inaceitável - RI 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

Letras de A a G: Profissionais que participam na avaliação do risco 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE. LISBOA 
ct.,"'AA!.El'E 



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

--
Factor de Risco 

N.O Atividade/ Área/Materiais/ Riscos Pessoas Expostas 
EqulpamentDs/Outros A 

R23: Fundamentação insuficiente ou incorreta para a Colaboradores da AGCLD 
"natureza imprevista" dos trabalhos a mais e para a AGI E 1 
àrcunstância desses trabalhos não poderem ser técnica ou 

2 economicamente separáveis do objeto do contrato sem AGHot 
inconveniente grave para o dono da obra ou, embora 

AGSTI 3 
separáveis, sejam estritamente necessários à condusão da 
obra. 4 

R24: Fundamentação insuficiente ou incorreta para a 
"natureza imprevista" dos serviços a mais e para a 
àrcunst:ânàa desses serviços não poderem ser técnica ou 
economicamente separáveis do objeto do contrato sem 
inconveniente grave para a entidade adjudicante ou, embora 
separáveis, sejam estritamente necessários à condusão do 
objeto contratual. 

5 Execução do contrato 
R25: Inexistênda de controlo relativamente ao prazo de 
execução do contrato de aquisição, garantindo que não 
ultrapassa o limite legal máximo de 3 anos, salvo nas 
situações legalmente previstas. 

R26: Não verificação da boa e atempada execução dos 
contratos por parte dos fornecedores. 

R27: Não acompanhamento e avaliação regular do 
desempenho do fornecedor, de acordo com os níveis de 
quantidade ou qualidade estabelecidos no contrato. 

R28: Inexistênàa de controlo dos custos do contrato 

R29: Os trabalhos de suprimentos e omissões excederem os 
limites quantitativos estabelecidos na lei. 

R30: A inspecção e/ou avaliação da quantidade e da 
qualidade dos bens e serviços adquiridos, ser efectuada, 
sempre que possível apenas por um fundonário. 

Plano de Ação 

Medidas de Melhoria (preventivas/corretivas) 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
C!NTAAI..Ert 

Consequência 

B I C I D I E I F I G I Média 

I I I I I I 
Insignificante 

Ugeira 

Moderada 

Severa 

Catastrófica 

4 

Responsáveis I Prazo 

A 

1 

2 

3 

4 

Probabilidade Risco 

B Jcl D I E I F I G I Média Nível 

I I I I I I 2 8 
Muito Raro 

Raro 1a3 

Pouco Provável 4a5 

Provável Sa 12 

Muito Provável 

Monitorização 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas CL'ITIW. tl'l 

Todos os 
23 Acompanhamento e Supervisão do trabalho desenvolvido pelos funcionários, pelas coordenadoras dos sectores Colaboradores da diário 

AGCLD 

Todos os 

24 Segregação de funções. 
Colaboradores da diário 

AGCLD, AGIE, AGH, 
AGSTI 

25 
Exigência da presença de dois funcionários na inspeção e/ou avaliação da quantidade e da qualidade dos bens AGIE, AGH, AGSTI, diário 
adquiridos, sempre que possível. LO. 

Evidências {fotografias, procedimentos e outros documentos) 

Legenda: 
Nível de Risco 

~ Risco Baixo - RB Letras de A a G: Profissionais que patidpam na avaliaçlío do risco 

: a Risco Moderado - RM 

1'[ 1 Risco Muito Elevado RME 

Risco Inaceitável - RI 
----



(i) CENTRO 
HOSPITALAR 

_ DE LISBOA 
Plano de Gestao de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas ctNTRALut 

ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 



CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTIW.El'E 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

Identificação e Avaliação do Risco 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CL'ITIW.El'E 

Data: 2014 Local: Núcleo Avaliações de Desempenho Avaliado por: Núcleo Av. Desempenho- Carla Rodrigues; Isabel 
Carvalho; Luisa Martins 

N.O Factor de Risco 
Atividade/ Área/Materiais/Equipamentos/Outros Riscos Pessoas Expostas 

Colaboradores avaliados; 

1 I 
Registo errado de avaliação final na aplicação I I naplicabilidade de possíveis equipas dos núcleos de 

RHV/mapas de controlo efeitos da avaliação Avaliações de Desempenho 
e Vencimentos 

I nexistência de documentos 
para concursos; 

inaplicabilidade dos efeitos Colaboradores avaliados; 

2 I Extravio de documentos de avaliação de I da avaliação; necessidade equipas dos núcleos de 
desempenho de reconstituição do Avaliações de Desempenho 

processo através de e Arquivo 
produção de 2a via da ficha 

de ava 

Não realização da 

Contratualização extemporânea/não I ~·''•0o/real;zação de I Inteovenientes dicetos no 
3 I contratualização dos critérios de avaliação entre ava •açao pouco ngorosa processo avaliativo: 

avaliador e avaliado ace~~l~aod~e~::~~7~~ do avaliadores e avaliados 

avaliativo 

4 1 
Não realização da monitorização do desempenho do j Inexistência de evidências I Intervenientes diretos no 

avaliado durante o dclo avaliativo que suportam a processo avaliativo: 



5 

1 

2 

3 

4 

5 

aNTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas CENTAAI.tl'E 

classificação atribuída; avaliadores e avaliados; 2 Ligeira 
eventuais desajustes entre equipa do Núcleo 3 Moderada 

os critérios inicialmente Avaliações de Desempenho 
contratualizados e o 4 Severa 

desempenho do avaliado Catastrófica 

I I I I I 4 
Intervenientes diretos no 1 Insignificante 

Registo incorreto das datas de tomada de Dificuldade na aferição do processo avaliativo: 2 Ligeira 
conhecimento durante as diferentes fases do cumprimento dos prazos avaliadores e avaliados; 

Moderada processo avaliativo na ficha de avaliação legais equipa do Núcleo 
3 

Avaliações de Desempenho 4 Severa 

Catastrófica 

Plano de Ação 

Medidas de Melhoria (preventivas/corretivas) Responsáveis Prazo 

Carla Rodrigues; Luisa 
Validação dos registos efetuados por outro colaborador do núdeo Martins; Isabel Contínuo 

Carvalho 

Cumprir o drcuito estabelecido para a documentação reladonada com a avaliação de Carla Rodrigues; Luisa 
Martins; Isabel Contínuo desempenho e mecanismos de controlo Carvalho 

Sensibilização de avaliadores e avaliados para a importânda da aplicação do processo Carla Rodrigues; Luisa 
avaliativo de forma rigorosa, através de envio de e-mails em datas ~chave" e publiátação de Martins; Isabel -

drculares informativas. Carvalho 

Final do 
Sensibilização de avaliadores para a importância da monitorização do desempenho dos Carla Rodrigues 

10 
avaliados, através de envio de e-mails sensivelmente a meio do ddo avaliativo. trimestre 

de 2014 

Equipa do Núdeo de 
Avaliações de Final do 

Inserção de campo para datas de tomada de conhedmento na aplicação PEOPLENET (com A implementar em 2015 
Desempenho; 10 

premissas de validação). desenvolvimento da semestre 
aplicação a realizar de 2015 

pela equipa SISQUAL 
- - -- -- ----

2 Raro 1a3 I 
3 Pouco Provável 4a6 I 

4 Provável 8a12 

Muito Provável 

I I I I I I 5 20 
1 Muito Raro I 

2 Raro 1a3 I 

3 Pouco Provável 4a6 

4 Provável 

~ Muito Provável 

I 

Monitorização 

Correção de registos incorretos na aplicação 
RHV. 

Inexistênda de extravios de fichas de avaliação 
durante o período em apreço. 

Serão observados e registados os resultados após 
fecho biénio 2013/ 2014 

Serão observados e registados os resultados após 
fecho biénio 2013/2014 

Ainda não implementado 

----



Legenda: 
Nível de Risco 

1 a 3 J Risco Baixo - RB 

4a6 Risco Moderado - RM 

8a12 Risco Muito Elevado RME 

Risco Inaceitável - RI 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

a NTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTAAI.tl't 

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos) 

Letras de A a G: Profissionais que partidpam na avaliação do risco 

-
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Data: 2014 Local: Núcleo de Assiduidade I Apoio Sisqual Avaliado por: Sílvia Rodrigues 

-
N,O Factor de Risco Riscos Pessoas Expostas 

Consequência Probabilidade Risco 
Atividade/ Área/Materiais/Equipamentos/Outros 

A BICIDIEIF I G Média A B I C I D I E I F I G I Média Nível 

I I I I I 3 I I I T T I 3 9 
1 Insignificante 1 Muito Raro 

Erro I Omissão de Registo 
Colaboradores envolvidos 2 Ugeira 2 Raro la3 

1 Registo de Ausências no registo e validação 
de Faltas dos de horários 

3 Moderada 3 Pouco Provável 4 a6 

4 Severa 4 Provável Sa 12 

Catastrófica Muito Provável 

I I I I I 3 I I I I I I 3 9 
1 Insignificante 1 Muito Raro 

Erro da validação do tempo 
Colaboradores envolvidos 2 Ligeira 2 Raro 1a3 

a(+)e(-) no registo e validação 3 Moderada 3 Pouco Provável 4a6 
dos de horários 

4 Severa 4 Provável S a 12 

2 Horários 
Catastrófica Muito Provável 

I I I I I 3 I I I I r I 1 3 
1 Insignificante 1 Muito Raro 

Erro na parametrização dos 
Colaboradores envolvidos 2 Ligeira 2 Raro la3 

horários 
no registo e validação 3 Moderada 3 Pouco Provável 4a6 

dos de horários 
4 Severa 4 Provável 8 a 12 

Catastrófica Muito Provável 

Plano de Acão 

Medidas de Melhoria (preventivas/corretivas) Responsáveis Prazo Monitorização 

Elaborar manual de Controlo Interno através do qual se crie mecanismos de controlo Não foi possível desenvolver as medidas propostas, 

1 com procedimentos assodados em que o trabalho desenvolvido neste sector seja S~via Rodrigues 12 meses uma vez que ainda se encontra a decorrer a 

validado por outros colaboradores que não desenvolvam as atividades informatização dos horários e a formação às chefias 
para a validação dos registos eletrônicos. 



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
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2 Auditoria Aleatória que tenha em atenção os itens focados Snvia Rodrigues 12 meses 

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos) 

Legenda: 
Nível de Risco 

la3 Risco Baixo - RB Letras de A a G: ProfiSSionais que partidpam na avaliação do riSCo 
-~ 
4a6 Risco Moderado - RM -
8a12 Risco Muito Elevado RME 

Risco Inaceitável - RI 

Não foi possível desenvolver as medidas propostas, I 

uma vez que ainda se encontra a decorrer a 
informatização dos horários e a formação às chefias 

para a validação dos registos eletrónicos. 

I 
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[ Data: 20i4 I Local: ---- ~Avaliado por: Renato Nunes I 
-

N.O Factor de Risco Riscos Pessoas Expostas 
Consequência Probabilidade Risco 

Atividade/ Área/Materiais/Equipamentos/Outros 
A B I C I D I E I F I G I Média A B I C I D I E I F I G I Média Nível 

I I I I 1 1 4 I I I I I I 2 8 

Risco de não cumprimento 
1 Insignificante 1 Muito Raro 

Incumprimento dos deveres e dos princípios do interesse 2 Ligeira 2 Raro 1a3 
1 

responsabilidades do conteúdo funcional publico: igualdade, boa-fé, 
candidatos a colaborador 3 Moderada 3 Pouco Provável 4 a 6 

justiça e imparcialidade 4 Severa 4 Provável 81112 

catastrófica Muito Provável 

I I I I I I 4 I I I I I I 2 8 
1 Insignificante 1 Muito Raro 

Risco de não introdução de 2 Ligeira 2 Raro 1a3 
2 Avaria do equipamento informático informação das provas dos candidatos a colaborador 3 Moderada 3 Pouco Provável 4 a 6 

candidatos 
4 Severa 4 Provável sa 12 

catastrófica Muito Provável 

I I I I I I 4 I I I I I I 2 8 
1 Insignificante 1 Muito Raro 

Risco de não correção das 2 Ligeira 2 Raro 1a3 
3 Inutilização da base de dados provas dos candidatos candidatos a colaborador 3 Moderada 3 Pouco Provável 4a6 

4 Severa 4 Provável Sa 12 

catastrófica Muito Provável 

L l I I l L 4 I I I I I I 2 8 
1 Insignificante 1 Muito Raro 

4 Erro na correção dos testes 
Risco de correção errada das candidatos a colaborador 2 Ligeira 2 Raro 1113 

provas dos candidatos 
Moderada Pouco Provável 3 3 4 a 6 

~ Severa 4 Provável 8a12 



I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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I I Catastrófica 

Plano de Ac;ão 

Medidas de Melhoria (preventivas/corretivas) Responsáveis Prazo 

Renato Nunes; Ana Em Elaboração do procedimento de recrutamento e seleção Cristina Simões execução 

Divulgação do Procedimento Renato Nunes; Ana Em 
Cristina Simões execução 

Renato Nunes; Ana Em Rigoroso cumprimento dos prinópios e normas éticas inerentes às funções Cristina Simões execução 

Declaração ética anual assinada pelos partidpantes das entrevistas 
Renato Nunes; Ana Janeiro Cristina Simões 

Elaboração do procedimento de segurança e verificação AGSTI Em 
execução 

Confirmação do reg isto dos dados dos candidatos 
Renato Nunes; Ana Em 

Cristina Simões execução 

Registo manual em folha de presença 
Renato Nunes; Ana Em 

Cristina Simões execução 

Redundância da base de dados e backups periódicos AGSTI Em 
execução 

---

Muito Provável 

Monitorização 

Foram elaborados procedimentos para os vários 
grupos profissionais que foram publicados em 

Circular 

Divulgação em Circular Interna, e-mails e reuniões 
com as chefias e entrevistadores 

De forma a evita infrações os elementos do júri iam 
alternando entre as varias sessões de avaliação; os 

resultados da avaliação psicológica não eram do 
conheàmento do júri de forma a evitar 

enviesamentos 

Em 2014 a admissão de pessoal foi muito restrita 
pelo que não se colocou essa questão 

No iníào de cada sessão de seleção 

No final do preenchimento de cada candidato 

Ao longo da sessão ' 

Realização de backup Mensal 
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9 Duplicação da base de dados 
Renato Nunes; Ana Em 

Cristina Simões execução 

10 Elaboração de ficheiro informático que automatiza a correção 
Renato Nunes; Ana Em 

Cristina Simões execução 

11 Correção manual efetuada sempre por 2 pessoas 
Renato Nunes; Ana Em 

Cristina Simões execução 

12 Registo em papel dos output's informáticos nos processos individuais 
Isabel carvalho, Em 

Marco Jesus execução 

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos) 

Legenda: 
Nível de Risco 

la3 Risco Baixo - RB Letras de A a G: ProfiSSionais que participam na avaliação do risco 

4a6 Risco Moderado - RM 

8312 Risex> Muito Elevado RME 

Risco Inaceitável - RI 

No final de cada sessão para existir redundância e 
foi evitada perda de dados 

Foi realizada revisão mensal não sendo encontrados 
erros 

No final de cada sessão é auzada a a informação 
não sendo encontrados erros 

As fichas de avaliação do júri são colocadas no 
processo individual após a entrada formal do 

colaborador para a instituição 
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Data: 2014 

N.O I Factor de Risco 
Atividade/ Área/Materiais/Equipamentos/Outros 

1 I Manutenção incorreta de prazos 

2 I Introdução de dados incorretos ou 
insuficientes em base de dados própria 

3 Gravação incorreta de dados no RHV 

Local: Núcleo de Gestão de Pessoal e 
Contratações 

Riscos 

Não manutenção dos 
I contratos de trabalho, 

mobilidades e licenças sem 
remuneração 

Não cumprimento de prazos 
para solicitação de 

avaliações para efeitos de 
manutenção de contratos 
bem como de pedidos de 

mobilidade, licenças e 
procedimentos concursais 

Não cumprimento do no 1 do 
art. 345 do Código Trabalho 

Fornecimento de dados 
incorretos a todos os 

sectores, colocando em 
causa as suas atividades 

I 

Pessoas Expostas 

Colaboradores de todos 
os regimes de trabalho; 
Colaboradores do núcleo 
de gestão de pessoal e 

contratações 

Colaboradores de todos 
os regimes de trabalho; 
Colaboradores do núcleo 
de gestão de pessoal e 

contratações 

Núcleo de vencimentos; 
Outros sectores 

Avaliado por: Dr. António Delgado; Ana Cristina Simões; Marco Jesus; 
Laura Grande; Constância Ramos 

4 

8 

10 

12 
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5 

6 

1 

2 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas CtNTW,.EJ't 

Catastrófica 

I I I I I 5 

Falta de comunicação entre os vários Núcleo de gestão de 
1 Insignificante 

interlocutores dos procedimentos concursais, Incumprimento de prazos e pessoal e contratações; 2 ligeira 
prestações de serviços, mobilidades, licenças regularização de situações Outros núcleos; Outros 3 Moderada 
sem remuneração e contratos individuais de 

trabalho 
serviços 4 Severa 

Catastrófica 

I I I I I 3 

Núcleo de gestão de 
1 Insignificante 

Interrupção do envio de monitorização dos 
Incumprimento de pessoal e contratações; 2 ligeira 

objetivos de desempenho 
monitorização e pagamento 

Outros núcleos; Outros 3 Moderada 
de incentivos serviços 4 Severa 

Catastrófica 

I I I I I 5 
1 Insignificante 

Não validação intencional de habilitações Admissão de pessoal não Núcleo de gestão de 2 ligeira 

literárias /profissionais qualificado pessoal e contratações 3 Moderada 
4 Severa 

Catastrófica 

Plano de Acão 

Medidas de Melhoria (preventivas/corretivas) Responsáveis Prazo 
Ana Cristina Simões; Periódico 
Marco Jesus; Laura (mensal Criar procedimentos do núcleo e de drcuitos internos que reduzam o risco de erro Grande; Constância ou 

Ramos tri mestra I) 

Ana Cristina Simões; 

Controle de informação registada ou tratada no núcleo por outro colega do núcleo Marco Jesus; Laura No 
Grande; Constância imediato 

Ramos 
- Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos) 

Muito Provável 

I I I I I I 2 10 
1 Muito Raro 
2 Raro 1a3 

3 Pouco Provável 4a6 

4 Provável 8a 12 

Muito Provável 

I I I I I I 3 9 
1 Muito Raro 
2 Raro la3 

3 Pouco Provável 4a6 

4 Provável 8 a 12 

Muito Provável 

I I I I I I 1 5 
1 Muito Raro 
2 Raro la3 

3 Pouco Provável 4a6 

4 Provável Sa 12 

Muito Provável 

Monitorização 

Definição de prazos para cumprimento de objetivos. 
Aferições periódicas de situações para despiste de 

circuitos incompletos. 

Cruzamento e verificação de informações numa 
perspetiva de duplo check 

-- -- - -



Legenda: 
Nível de Risco 

1 a LJ Risco Baixo - RB 

4a6 Risco Moderado - RM 
-

Sa 12 Risco Muito Elevado RME 

Risco Inceitável- RI 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

Letras de A a G: Profissionais que patidpam na avaliaç5o do risco 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE. LISBOA 
CENTIW.trl; 
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Data: 2014 Local: Arquivo Avaliado por: Sónia Ribeiro 

Consequência 
N.O Factor de Risco Riscos Pessoas Expostas 

Atividade/ Área/Materiais/Equipamentos/Outros 
A B I C I D l E l F J G l Média 

Inadequado arquivo de I I I I I I 4 
documentos; Destruição 1 Insignificante 

Competências Técnicas: Ausência de prematura de documentos; 
2 Ligeira Aplícação de Procedimentos: 

1 conhecimentos técnicos dos colaboradores a não existência de 
Pessoal afeto ao arquivo 3 Moderada 

que compõe o Núcleo, na área de Arquivos procedimentos relativo ao " Severa 
manuseamento e arquivo 

Catastrófica dos documentos 

I I I I I l 4 

1 Insignificante 
Divulgação de informação a 

2 Ligeira 
2 Sigilo e Confidencialidade 

terceiros ou ao próprio Pessoal afeto ao arquivo Moderada constante do processo 3 

individual 
" Severa 

Catastrófica 

I I I I I I 4 

1 Insignificante 
Deterioração documentos, 2 Ligeira 

3 Inadequada COnservação dos Documentos poeiras, mau Pessoal afeto ao arquivo 3 Moderada 
acondicionamento 

" Severa 

Catastrófica 

I I I I l l 4 
Não existir importação dos 1 Insignificante 

Falha na aplicação informática de gestão documentos digitalizados Pessoal afecto ao serviço 2 Ligeira 4 documental para a aplicação 
3 Moderada DOCUMEN1UM 
4 Severa 

-

Probabilidade Risco 

A B I c J D l E J F J G l Média Nível 

I I I I I I 4 16 
1 Muito Raro 
2 Raro 1a3 

3 Pouco Provável 4 a6 

" Provável Sa 12 

Muito Provável 

I I I I I I 2 8 
1 Muito Raro 
2 Raro 1a3 

3 Pouco Provável 4a6 

" Provável Sa 12 

Muito Provável 

I I I I I I 5 20 
1 Muito Raro 
2 Raro la3 

3 Pouco Provável 4 a6 

" Provável 8a12 

Muito Provável 

I I I I l J 5 20 
1 Muito Raro 
2 Raro la3 J 
3 Pouco Provável 4a 6 

4 Provável Sa 12 
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I I I Catastrófica 

Plano de ~ção 

Medidas de Melhoria (preventivas/corretivas) Responsáveis Prazo 

1 Criação de condições físicas, nomeadamente locais de armazenagem adequados ao 
Dra. Teresa Alvim Imediato arquivo de documentos. 

2 Transferênda de documentação para o Arquivo Geral do CHLC, EPE Dra. Teresa Alvim Imediato 

3 Tratamento dos documentos de acordo com o plano de classificação aprovado Dra. Teresa Alvim Imediato 

4 Elaboração de manual de procedimentos Dra. Teresa Alvim Imediato 

5 Tratamento dos documentos de acordo com a Portaria de seleção e eliminação de Dra. Oara P. Pereira documentos 

- Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos) 

Legenda: 
Nível de Risco 

'-la L_. Risco Baixo - RB Letras de A a G: ProfiSSionais que partidpam na avaliação do risco 

4a6 Risco Moderado - RM ---Sa 12 Risco Multo Elevado RME 

Risco Inaceitável - RI 

Muito Provável 

Monitorizac;ão 

Por indisponibilidade de instalações no CHLC, EPE 
não foi possível aplicar a medida proposta 

Por indisponibilidade do Arquivo Geral, não foi 
possível transferir a documentação solidtada 

O arquivo da documentação nos P.I. observa a 
classificação em causa 

Elaboração de 3 procedimentos sectoriais 

Não existindo Manual publicado existem regras e 
Planos para a entrada e descrição dos documentos 
de acordo com a entrada em pleno fundonamento 

do Documentum em 2011 

--- -
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Data: 2014 Local: Sector Vencimentos Avaliado por: Paula Mendes 

N.O Factor de Risco Riscos 
Consequência 

Atividade/ Área/Mat%riais/Equipamentos/Outros Pessoas Expostas 
A B I C I D I E I F I G I Média 

I I I I I I 3 
1 Insignificante 

1 Cálculo do subsídio familiar Inadequado posicionamento Goretti Batista; Elisabete 2 Ligeira 

de escalão Lamas 3 Moderada 
4 Severa 

Catastrófica 

I I I I I I 4 
1 Insignificante 

2 Registos de Admissão de Pessoal 
Erro de registos de datas de 

Rui Constâncio, Alain 2 Ligeira 
admissão e cálculo incorreto 

de retroativos Coelho e Paula Reis 3 Moderada 
4 Severa 

Catastrófica 

I I I I I I 4 
1 Insignificante 

3 Cálculo de escalão ou posição remuneratória Erros de cálculo dos Rui Constâncio, Alain 2 Ligeira 

retroativos Coelho e Paula Reis 3 Moderada 
4 Severa 

Catastrófica 

I I I I 1 I 3 

Erros no cálculo e registo Colaboradores envolvidos 1 Insignificante 

4 Processamento de salários das horas extraordinárias 
no processamento de 2 Ligeira 

salários 3 Moderada 
4 Severa 

Probabilidade Risco 
' 
' 

A B I C I D I E I F I G I Média Nível 

I I I I I I 3 9 
1 Muito Raro 
2 Raro 1a3 

3 Pouco Provável 4a6 

4 Provável sa 12 

Muito Provável 

I I I I I I 3 12 
1 Muito Raro 
2 Raro 1a3 

3 Pouco Provável 4 a6 

4 Provável Sa 12 

Muito Provável 

I I l I I I 3 12 
1 Muito Raro 
2 Raro 1a3 

3 Pouco Provável 4a6 

4 Provável sa 12 

Muito Provável 

I I I I I I 3 9 
1 Muito Raro 
2 Raro 1a3 

3 Pouco Provável 4a6 

4 Provável 8a12 



5 

6 

7 

8 
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Processamento de Encargos com SIGIC 

Cálculo de Ajudas de Custo 

Abono de Suplementos variáveis 

Reg isto no site da ADSE de despesas de 
Saúde comparticipadas pela mesma 

Erros de cálculo e registo 

Erros de cálculo e registo 

Erros de registo 

Erros de codificação e 
reg isto 

Manuel Baptista Paula 
Oliveira 

Paula Reis; Alain Coelho 

Paula Oliveira Manuel 
Baptista 

Alain Coelho; Paula Reis 

QNTRO 
HOSPITALAR 
DE. LISBOA 
Ct~IW..trt 

9 

9 

12 

9 



1 

2 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas CENTIW.IJ't 

Melhoria dos procedimentos internos elaborados no ano de 2013, elaboração de Ora. Teresa Alvim 12 meses script ' s de validação do processamento de vendmentos 

Auditoria aleatória semestral que tenha em atenção os itens focados Ora. Teresa Alvim 12 meses 

- - - - - Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos) 

Legenda: 
Nivel de Risco 

1a3 Risco Baixo - RB Letras de A a G: ProfiSSionais que partidpam na avaliação do risco 

4a6 Risco Moderado - RM 
r- . 
Sa 12 Risco Muito Elevado RME 

Risco Inaceitável - RI 

Elaboração de 2 procedimentos sectoriais; I 
adaptação dos script's de validação em SQL para 

SAG-RHV; e criação de novos scripts's de validação 1 

do processamento mensal de vendmentos; 
Desenvolvimento de instrumentos informáticos de 
trabalho para controlo e validação do pagamento 

das horas prestadas em SU 

Continuação das auditorias iniciadas em 2013, com 
maior enfoque no pagamento da drurgia adidonal 

(SIGIC) e pagamento de incentivos à transplantação 
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Data: 2014 Local: ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES Avaliado por: Ana Paula Rodrigues e Luísa Martins 

N.O Factor de Risco Riscos Pessoas Expostas 
Consequência Probabilidade 

Atividade/ Área/Materiais/Equipamentos/Outros 
A BICID I EI FIG Média A B I C I D I E I F I G I Média 

l l l l l 3 I l I I I I 5 
Incumprimento quanto à necessidade de 

Colaboradores que 1 Insignificante 1 Muito Raro 
renovacão anual da autorização de 
acumulação de funções e ausência de Irregularidades na situação acumulam funções e 2 Ligeira 2 Raro 

1 informação atempada por parte do de acumulação pessoal que tem a seu 3 Moderada 3 Pouco Provável 
colaborador quanto às vicissitudes 

cargo a instrução destes 
4 Severa 4 Provável 

modificativas ocorridas no período autorizado. 
processos 

Catastrófica Muito Provável 

I I I I I 3 I I I I I I 5 
1 Insignificante 1 Muito Raro 

Situações de acumulação 
2 Ligeira 2 Raro que se perpetuam no tempo 

2 Inexistência de alertas automáticos 
e não são objeto de Pessoal afeto ao núcleo 3 Moderada 3 Pouco Provável 

renovação anual 4 Severa 4 Provável 

Catastrófica Muito Provável 

I I I I I 2 I I I l J l 2 
1 Insignificante 1 Muito Raro 
2 Ligeira 2 Raro 

3 Gravação incorreta de datas no RHV Erro na gravação Pessoal afeto ao núcleo 3 Moderada 3 Pouco Provável 
4 Severa 4 Provável 

Catastrófica Muito Provável 

Plano de Ação 

Medidas de Melhoria (preventivas/corretivas) Responsáveis Prazo Monitorização 

1 Propor a elaboração de software informático que ultrapasse os pontos 1 e 2 Ana Paula Rodrigues 3 Meses Trimestral Luísa Martins 

Risco 

Nível 

15 

I 

la3 I 

4a6 

8 a 12 

15 I 
I 

1a3 

4a6 I 

Sa 12 

4 

1a3 

4 a6 

Sa 12 
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2 A gravação será verificada por outro colaborador numa perspetiva duplo check A definir pelo Diretor Imediato do serviço 

- - Evidências (fotografias, procedimentos e oub'os documentos) -

Legenda: 
Nível de Risco 

1a 3 1 Risco Baixo - RB Letras de A a G: Profissionais que partldpam na avallaç~o do risco 

4a6 Risco Moderado - RM r-
8a 12 Risco Muito Elevado RME 

Risco Inaceitável - RI 

Trimestral 

- --
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Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

Identificação e Avaliação do Risco 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
(t/lo'TW..El'E 

Data: 2014 Local: Serviço de Gestão Hoteleira- Sector 
Limpeza 

Avaliado por: Dr.a Teresa Ribeiro 

N.O 

1 

1 

Factor de Risco 
Atividade/ Área/Materiais/Equipamentos/Outros 

Defidente cumprimento do caderno de Encargos da 
Limpeza por ausência/ falhas de mecanismos de 

controlo interno. 

Riscos 

Não cumprimento do n.o 
de 

horas de higienização; 
deficiente higienização; 

deficiente distribuição de 
consumíveis; défice de 
formação específica em 

higiene 
hospitalar para os 

profissionais 
afetos a este sector. 

Pessoas Expostas 

Utentes, profissionais e 
público em geral. 

Acompanhamento e monitorização da execução das tarefas. SGH 

Ligeira 

Moderada 

Severa 

catastrófica 

Diário 

4 

Raro 1a3 

Pouco Provável 4a6 

Provável 8a12 

Muito Provável 

Realização de Ações de Controlo 
Diários e Ações de Controlo Aleatórias. 



2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Divulgação dos procedimentos para a higienização hospitalar. SGH lmês 

Implementação de inquéritos de avaliação e análise dos resultados. SGH lmês 

Correta identificação do objeto do contrato. SGH Imediato 

$.Aprovisionamento Definição de cláusulas de penalização ajustadas ao tipo de prestação. eSGH Imediato 

Realização de auditorias internas e externas tendo em conta a contagem das horas por Serviço, a higienização 
e a distribuição dos consumíveis por Serviço. SGH Trimestral 

Definição de procedimentos de conferência de faturas, e consequente aplicação de Cláusulas de penalização. S. Financeiros e Imediato SGH 

- - - - Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos) 

Realizadas pelo S. Qualidade e colocação 
de 

Informação na Intranet de cargas horárias 
por Serviço, Unidades com respetivo 

encargo, bem como os Quadros de Tarefas 
e respetiva periodicidade. 

Em curso, a adoção de Inquéritos em I 
suporte informático 

I 

Sim, Na elaboração das Cláusulas I 

especiais. 
I 

Sim 
Nota: O Serviço de Aprovisionamento I 

não 
colabora na definição de Cláusulas de 

penalização. 

Inclusão dos Consumíveis na própria 
prestação de Serviço, como forma de 

evitar consumos não justificáveis. 

Sim, existe um procedimento de 
conferência de faturas do CHLC e 
procedimentos específicos da Área 

Hoteleira. 

Publicação do Caderno de Encargos na Intranet, Quadros de Tarefas e Horários por Unidade, Publicitação na Intranet do Calendário da Desinfestação por Serviço e por Hospital. 
Envio de Mensagens tipo via e-mailpara todas as chefias/Responsáveis. Envio mensal por parte do Concessionário das folhas de registo biométrico de assiduidade, por 
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trabalhador, permitindo a correta conferência da fatura, bem como do cumprimento da carga horária estipulada. Validação dos produtos e consumíveis utilizados pela CCHI, com 
base em fichas técnicas de produtos, em colaboração com a A.G.H. 

Risco Muito Elevado RME 

Risco Inceit.ável - RI 

Letras de A a G: Profissionais que participam na avaliação do risco 



CENTRO 
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Data: 2014 

-

Factor de Risco 

Local: Serviço de Gestão Hoteleira - Sector Gestão de 
Resíduos 

N.O 
Atividade/ Área/Materiais/Equipamentos/Outros Riscos Pessoas Expostas 

Não cumprimento do horário de 
recolha interna dos resíduos; não 

Deficiente cumprimento do cumprimento do horário de recolha 
para tratamento; deficiente de Encargos para a 

higienização dos contentores e Utentes, profissionais e 1 Gestão de Resíduos por 
'ausência nos mecanismos de insuficiência do no. de contentores; público em geral. 

controlo interno falhas no cumprimento da legislação 
nacional e comunitária em matéria 
de recolha, tratamento e destino 

final dos resíduos. 

Plano de Ação 
-

Medidas de Melhoria (preventivas/corretivas) 

1 Acompanhamento e monitorização da execução das tarefas. 

2 Divulgação dos procedimentos para gestão dos resíduos hospitalares. 

3 Implementação de inquéritos de avaliação e análise dos resultados. 

Avaliado por: Dr.a Teresa Ribeiro 

Consequência Probabilidade Risco 

A BIC I DIEIF IG Média A B I C I D I E I Fj G I Média Nível 

I I I I I 2 I I I I I I 2 

1 Insignificante 1 Muito Raro 
4 

2 Ligeira 2 Raro 1a3 

3 Moderada 3 Pouco Provável 4a6 

4 Severa 4 Provável Sa 12 

catastrófica Muito Provável 

ResPOnsáveis Prazo Monitorização 

Diário. através de Auditorias à Central de Resíduos, 
bem 

SGH Diário como a nfvel dos Serviços, com a presença de um 
elemento 
da A.G.H. 

Através de Procedimento aprovado pela Qualidade 

SGH 1 mês e de 
publicações na Intranet sob a forma de avisos/ 

alertas. 

SGH 1 mês Em curso, a adoção de Inquéritos em suporte 
informático. 

-



4 

5 

6 

7 
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Correta identificação do objeto do contrato. SGH Imediato 

S. 
Definição de cláusulas de penalização ajustadas ao tipo de prestação. Aprovisionamento e Imediato 

SGH 

Realização de auditorias internas e externas. SGH Trimestral 

Definição de procedimentos de conferência de faturas, e consequente aplicação de Oausulas de penalização. 
Serviços Rnanceiros 

Imediato eSGH 

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos) 
. . 

Sim, Na elaboraçao das Cláusulas especiais. 

Sim 
Nota: O Serviço de Aprovisionamento não colabora 

na 
definiçao de Cláusulas de penalização. 

A cargo da C.C.I.H .. bem como da A.G.H. 

Sim, existe um procedimento de conferência de 
faturas do 

CHLC e procedimentos especificas da Área 
Hoteleira . 

Evidências Fotográficas diversas, no que diz respeito a Contentores e outros procedimentos. Avaliação das Guias de Transporte de Resíduos por tipo e Guias de Pesagem. 
Agrupamento de Resíduos por tipo para a colocação de contentares, permitindo a sua otimização. Publicação do caderno de Encargos na Intranet. 

Legenda: 
Nível de Risco 

1a3 Risco Baixo - RB Letras de A a G: Profissionais que partidpam na avaliação do risco 

4a6 Risco Moderado - RM 

Sa 12 Risco Muito Elevado RME 

RisCO Inaceitável - RI 
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Data: 2014 Local: Serviço de Gestão Hoteleira - Sector de 
Roupa 

- - . . . -
Factor de Risco Riscos Pessoas Expostas N.O 

Atividade/Área/Materiais/Equipamentos/Outros 

Não cumprimento do horário 
de recolha interna; não 

cumprimento do horário de 
Deficiente cumprimento do Caderno de distribuição interna; 

Encargos para tratamento da Roupa deficiente tratamento de 
1 Utentes e profissionais. 

Hospitalar por ausência nos mecanismos de roupa hospitalar, 
controlo interno. nomeadamente quanto ao 

controlo microbiológico e 
higio-sanitário da roupa 

hospitalar infetada. 

Plano de Ação 
-

Medidas de Melhoria (preventivas/corretivas) 

1 Acompanhamento e monitorização da execução das tarefas. 

2 Divulgação dos procedimentos para o tratamento de roupa hospitalar. 

3 Implementação de inquéritos de avaliação e análise dos resultados. 

- ---- --

Aval iado por: Ora. a Teresa Ribeiro 

-
Consequência Probabilidade Risco 

A BICID I EI F I G Média A B I C I D I E I F I G I Média Nível 

I I I I I 2 I I I I I I 2 

1 Insignificante 1 Muito Raro 
4 

2 Ligeira 2 Raro la 3 

3 Moderada 3 Pouco Provável 4a6 

4 Severa 4 Provável s a 12 

Catastrófica Muito Provável 

Responsáveis Prazo Monitorização 

SGH Diário Diária, por parte de elementos do CHLC. 

SGH 1 mês Não aplicável. 

SGH 1 mês Em curso, adoção de Inquéritos em suporte 
informático. 

' 

' 

i 

I 

! 
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5 

6 

7 
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Correta identificação do objeto do contrato. SGH Imediato 

S. 
Definição de cláusulas de penalização ajustadas ao t ipo de prestação. Aprovisionamento e Imediato 

SGH 

Realização de auditorias internas e externas. SGH Trimestral 

Definição de procedimentos de conferência de faturas, e consequente aplicação de Cláusulas de Serviços Financeiros 
Imediato 

penalização. eSGH 

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos) 

Sim, nas Cláusulas Especiais. 

Sim. Nota: O Serviço de Aprovisionamento nao 
colabora na definiçao de Cláusulas de penalizaçao. 

A cargo da C.C.I.H. 

Sim, existe um procedimento de conferência de 
faturas do CHLC e procedimentos especfficos da 

Área Hoteleira. 

Talões de pesagem diários efetuadas nas Instalações do Hospital, envio de registos fotográficos e devolução da roupa que não se encontra nas corretas condições. O Sector 
de Esterilização envia informação referente ás peças rejeitadas para a Esterilização, sendo tomadas como indicador referente ao universo de roupa tratada, dado que a 

roupa enviada para a Esterilização não é selecionada. Publicação do caderno de Encargos na Intranet e Regulamento de Fardamento Hospitalar. Envio de mensagens tipo 
via e-mail para todas as chefias/Responsáveis. 

Legenda: 
Nível de Risco 

1a3 .... Risco Baixo - RB Letras de A a G: Profissionais que partldpam na avaliação do risco 

4a6 Risco Moderado - RM 

Sa 12 Risco Multo Elevado RME 

Risco Inceitável - RI 
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Data: 2014 Local: Serviço de Gestão Hoteleira - Sector da 
Alimentação 

Factor de Risco Riscos N.O 
Atividade/ Área/Materiais/Equipamentos/Outros 

Pessoas Expostas 

Não cumprimento do tipo 
de dietas e respetiva 

Deficiente cumprimento do caderno de 
capitação; não 

cumprimento do horário 
1 Encargos para o fornecimento de alimentos 

de distribuição de Utentes e profissionais. 
aos doentes e profissionais devido a ausência 

refeições; deficiente 
de mecanismos de controlo interno. 

controlo higio-sanitário 
sobre produtos, 

refeições, equipamentos 

Plano de Acão 

Medidas de Melhoria (preventivas/corretivas) 

1 Correta identificação do objeto do contrato. 

2 Definição de cláusulas de penalização ajustadas ao tipo de prestação. 

Avaliado por: Ora. a Teresa Ribeiro 

-
Consequência Probabilidade Risco 

A BlciDIEIF I G Média A B I C I DI E I F I G I Média Nível 

I I I I I 2 I I I I I I 3 

1 Insignificante 1 Muito Raro 
6 

2 Ligeira 2 Raro 1a3 

3 Moderada 3 Pouco Provável 4a6 

4 Severa 4 Provável Sa 12 

catastrófica Muito Provável 

Responsáveis Prazo Monitorização 

SGH Imediato Sim, nas Cláusulas Especiais. 

S. 
Sim. Nota: O Serviço de Aprovisionamento nao 

Aprovisionamento e Imediato 
SGH 

colabora na definiçl!o de Cláusulas de penalizaçao. 

I 

I 



3 

4 
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Definição de procedimentos de conferência de faturas, e consequente aplicação de Cláusulas de Serviços Financeiros 
Imediato penalização. eSGH 

Aplicação de questionários de satisfação a doentes e profissionais. SGH 2 meses 

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos) 
.. .. 

Sim. existe um procedimento de conferência de 
faturas do CHLC ~ procedimentos específicos da 

Area Hoteleira. 

Periódico. sao efetuadas avaliações mensais ao 
Serviço de Alimentaçao e às Copas dos Serviços 

pela Equipa de Dietética. 

São efetuadas análises microbiológicas aos alimentos, superfícies, equipamentos e mãos de manipuladores que permitem o reporte ao Concessionário e eventual aplicação 
de penalização. São enviadas mensalmente as fichas de manutenção de equipamentos pelo Concessionário. Publicação do Caderno de Encargos na Intranet. Envio de 

Mensagens tipo via e-mail para todas as chefias/Responsáveis. 

Legenda: 
Nível de Risco 

~ a .!_j Risco Baixo - RB Letras de A a G: Profissionais que partidpam na avaliaçljo do risco 
4a6 Risco Moderado - RM 

--Risco Multo Elevado RME 
Risco Inaceitável - RI 

-- -- - - -- --- -- -- - -

I 
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Data: 2014 Local: Serviço de Gestão Hoteleira - Sector de 
Transporte de Doentes 

Factor de Risco Riscos Pessoas Expostas N.O 
Atividade/ Área/ Materiais/Equipamentos/Outros 

Defidente cumprimento do caderno de 
Encargos nas Cláusulas Técnicas Especiais, Não cumprimento do horário 

designadamente assegurando o transporte de de transporte de doentes; 
1 doentes, para realização de exames e não cumprimento da Utentes e profissionais. 

tratamento, bem como de transferências e tipologia de ambulância 
altas hospitalares, devido a ausência de solicitada. 

mecanismos de controlo interno. 

Plano de Ação 

Medidas de Melhoria (preventivas/corretivas) 

1 Correta identificação do objeto do contrato. 

2 Definição de cláusulas de penalização ajustadas ao tipo de prestação. 

Avaliado por: Dra.11 Teresa Ribeiro 

Consequência Probabilidade Risco 

A BICIDIEIFIG Média A B I C I D I E I F I G I Média Nível 

I I I I I 2 I I I I I I 2 

1 Insignificante 1 Muito Raro 
4 

2 Ligeira 2 Raro 1a3 

3 Moderada 3 Pouco Provável 4a 6 

4 Severa 4 Provável Sa 12 

catastrófica Muito Provável 

Responsáveis Prazo Monitorização 

SGH Imediato Sim. nas Cláusulas Especiais. 

S. 
Sim. Nota: O Serviço de Aprovisionamento não 

Aprovisionamento e Imediato 
SGH 

colabora na definição de Cláusulas de penalização. 

I 

I 

I 

I 

I 
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Definição de procedimentos de conferência de faturas, e consequente aplicação de Cláusulas de Serviços Financeiros 
Imediato 

penalização. eSGH 

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos) 

Sim, existe um procedimento de conferência de 
faturas do CHLC e procedimentos especfficos da 

Área Hoteleira. 

Mensalmente, são registados todos os pedidos de transporte ao atual Concessionário em suporte informático, permitindo avaliar os desvios em tempos de espera, 
permitindo a aplicação de penal izações (a decorrer). Decorrente do Regulamento de Transporte de Doentes (em aprovação), t odos os pedidos de transporte para o Domicíl io 

são avaliados pela A.G.H. antes da emissão de Requisição de Transporte. Mensalment e são confrontadas todas as requisições de transporte emitidas com as listagens 
anexas às faturas emitidas pelo prestador, que permitem a respetiva conferência. Publ icação do Caderno de Encargos na Intranet. 

Legenda: 
Nível de Risco 

J..!1_ ~ Risco Baixo - RB Letras de A a G: Profissionais que partidpam na avaliação do risco 

4 a 6 Risco Model(ldO - RM 

Sa 12 Risco Muito 8 evado RME 

Risco Inaceitável - RI 

! 

I 

I 
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Data: 2014 Local: Serviço de Gestão Hoteleira - Sector de 
Reparação Automóvel 

-

N.O Factor de Risco Riscos Pessoas Expostas Atividade/ Área/Materiais/Equipamentos/Outros 

Não cumprimento das 
Deficiente cumprimento do Caderno de cláusulas específicas 

Encargos nas Oáusulas Técnicas designadamente: 

1 
Especiais, designadamente assegurando *horas definidas para cada 

Doentes e profissionais. 
assegurando a reparação da frota tipo de reparação 

automóvel do CHLC, devido a ausência *períodos de paralisação das 
nos mecanismos de controlo interno. viaturas aguardando 

reparação 

Plano de Acão 

Medidas de Melhoria (preventivas/corretivas) 

1 Correta identificação do objeto do contrato. 

2 Definição de cláusulas de penalização ajustadas ao tipo de prestação. 

Avaliado por: Dra.a Teresa Ribeiro 

Consequência Probabilidade Risco 

A BICIDIEIFIG Média A B I C I D I E I F I G I Média Nível 

I I I I I 2 I I I I I I 2 

1 Insignificante 1 Muito Raro 
4 

2 Ligeira 2 Raro 1a3 

3 Moderada 3 Pouco Provável 4 a 6 

4 Severa 4 Provável 8a 12 

Catastrófica Muito Provável 

Responsáveis Prazo Monitorização 

SGH Imediato Sim, na elaboraçao das Cláusulas Especiais. 

S. 
Sim. Nota: O Serviço de Aprovisionamento não 

Aprovisionamento e Imediato 
SGH 

colabora na definiçao de Cláusulas de penalizaçao. 

I 
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Definição de procedimentos de conferência de faturas, e consequente aplicação de Cláusulas de Serviços Financeiros 
Imediato 

penalização. eSGH 

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos) 

Sim, existe um procedimento de conferência de 
faturas do CHLC e procedimentos específicos da 

Área Hoteleira. 

- - - -

E solicitada a colaboração do Gabinete de Peritagem automóvel em casos de dúvida quanto aos orçamentos apresentados, bem como respetivas reparações. As viaturas da 
Frota Automóvel do CHLC - HS3 I HSAC são enviadas diretamente pelo Serviço de Transportes à Inspeção Automóvel, constituindo o seu resultado uma forma adicional de 

informação quanto às necessidades de reparação. A empresa de inspeção é escolhida por Procedimento Concursal. 

Legenda: 
Nível de Risco 

1a3 Risco Baixo - RB letras de A a G: Profissionais que partidpam na avalia~o do risco 

4a6 Risco Moderado - RM 

Sa 12 Risco Muito Elevado RME 

Risco Inaceitável - RI 
- ~ - -- -- -- -- --
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ÁREA DE GESTÃO DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 
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Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

Identificação e Avaliação do Risco 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
C!.NTIW.El't 

Data: Dez-2014 Local: AGSTI Informação Avaliado por: António Lourenço 

- - - ·-

N.O Factor de Risco Riscos Pessoas Expostas 
Consequência 

Atividade/ Área/Materiais/Equipamentos/Outros 
A sJcjo jEjF jGj Média A 

Risco de quebra do dever I I I I I I 4 

de sigilo e de outros 
deveres funcionais e 
valores, tais como: 1 Insignificante 1 

integridade, 
responsabilidade e 
imparcialidade e 

prossecução do interesse 
público. 2 Ugeira 2 

Acesso a informação confidencial (informação clínica Como aspetos mais 
1 I dados pessoais de funcionários e utentes), por relevantes, associados a Utentes e funcionários. 

défice ou falhas de mecanismos de controlo. este risco, assinalam-se: 
1) Cedência, a entidades 

alheias ao CHLC, de dados 3 Moderada 3 
confidenciais relevantes, 
relativos a utentes ou co-

funcionários (bases de 
dados de divulgação 

comercial) 4 Severa 4 
2) Divulgação de 

informação clínica ou de 
- ---· 

Probabilidade Risco 

B I C I D I E I F I G I Média Nível I 

I I I I I I 1 

Muito Raro 
4 

I 
I 

Raro la3 

Pouco Provável 4a6 

Provável 8a12 



1 

2 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

cariz pessoal, relativa a 
utentes e co-funcionários. 

3) Acesso indevido a 
dados confidenciais por 

pessoas externas ao CHLC 
(acesso interno ou 

Atualização do documento de descrição de funções dos colaboradores da AGSTI 

Tomada de conhecimento de procedimentos relacionados com confidencialidade do acesso a informação. 

Risco Moderado - RM 

Risco Multo Elevado RME 

Risco Inaceitável - RI 

Letras de A a G: Profissionais que participam na avaliação do risco 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CI:NTIW. !.1'1: 

Catastrófica 

Direção da AGSTI 6 Meses 

Direção da AGSTI 6 Meses 

Muito Provável 

Concluido 

Conclufdo 
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aNTRO 
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DE LISBOA 
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Data: 2014 

N.O 

1 

Factor de Risco 
Atividade/ Área/Materiais/ 

Equipamentos/Outros 

EXEROOO ÉTICO E PROFISSIONAL 
DAS FUNÇÕES 

Segregação de funções; 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

Identificação e Avaliação do Risco 

Local: Área de Gestão de Instalações e Equipamentos (AGIE) 

Riscos 

Risco de violação de deveres fundonais e valores 
como independência integridade, transparênóa, 
responsabilidade e impardalidade; Existênda de 
conflitos de interesses que ponham em causa a 
transparênóa dos procedimentos; 
Existênda de situações de conluio entre os 
concorrentes e de eventual corrupção dos 
fundonários; 
Existênda de favoritismo injustificado; 
Não existênda de uma avaliação "à posteriori" do 
nível de qualidade e do preço dos bens e serviços 
adquiridos e das empreitadas realizadas aos 
diversos fornecedores/prestadores de 
serviços/ empreiteiros; 
Não existênda de procedimentos de análise da 
informação recolhida para identificar eventuais 
lacunas ou vulnerabilidades. 

Pessoas Expostas 

Colaboradores da AGIE 

Cumprimento dos princípios éticos e normas éticas inerentes às funções desempenhadas; Obtenção de declarações de interesses 
privados dos fundonários; 
Tti<>ntifir:>r-"o das necessidades de torrnaçao 

nnc:t<>rinri" do nível de aualidade e do oreco dos bens e servicos adauiridos e das emoreitadas realizadas aos diversos 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTAA!. trt 

Avaliado por: João Infante 

Moderada 

Severa 

catastrófica 

Colaboradores da 
AGIE 

Pouco Provável 

Provável 

Muito Provável 

Cumprido parcialmente. Encontra-se em fase 
de consulta ao mercado a aquisição de 
Software de Gestão da Manutenção 
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fornecedores/prestadores de serviços/ empreiteiros; 
Publidtação dos documentos com os resultados das análises levadas a efeito; 
Implementação de procedimentos de análise da informação recolhida para identificar eventuais lacunas ou vulnerabilidades; 
Disponibilização, através das novas tecnologias de informação, de toda a informação de carácter administrativo, nos termos do 
estabeleddo na Lei de Acesso aos Documentos Administrativos. 

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos) 

Legenda: 
Nível de Risco 

U3 Risco Baixo - RB Letras de A a G: Profissionais que partidpam na avaliação do risco - ..... 
4a6 Risco Moderado - RM 

ãau Risco Muito Elevado RME 

Risco Inaceitável - RI 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTRA!.El'E 



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

Factor de Risco 
N.O Atividade/ Área/MatBlals/ Riscos Pessoas Expostas 

Equipamentos/Outros A 

Inexistência, ou existência deficiente, de um 
1 

sistema estruturado de avaliação das necessidades; 2 
Tratamento deficiente das estimativas de custos; 

3 2 PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO Indefinição das responsabilidades de cada um dos Colaboradores da AGIE 
intervenientes no processo, nas diversas fases; 4 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
ct:•mw.Eit 

Consequência 

slclo i E I F I G 

I I I I I 

Média 

Insignificante 

Ligeira 

Moderada 

Severa 

A 

3 
1 

2 

3 

4 

Probabilidade Risco 

B I cj o I E I F I G I Média Nível 

I I I I I I 2 6 
Muito Raro 

Raro 1a3 

Pouco Provável 4a 6 

Provável 

~ 
Inexistência ou existência deficiente de estudos 

~ ~ 
adequados para efeitos de elaboração dos projetos; catastrófica Muito Provável 

Plano de Ação 

Medidas de Melhoria (preventivas/corretivas) Responsáveis Prazo Monitorização 

Implementação de sistema estruturado de avaliação das necessidades; 
Montagem de base de dados com informação relevante sobre aquisições anteriores; 
Aprovação de instruções/procedimentos escritos que regulem os procedimentos de planeamento, com todas as fases do concurso e Colaboradores da 
seus possíveis incidentes; AGIE Cumprido. 
Definição prévia das responsabilidades de cada um dos intervenientes, nos processos de aquisição de bens e serviços e nas 
empreitadas; 
Consagração de critérios internos que determinem e delimitem a realização e dimensão dos estudos necessários; 

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos) 

Legenda: 
Nível de Risco 

1 a ~--i Risco Baixo - RB Letras de A a G: Profissionais que partidpam na avaliaçllo do risco 

4 a 6 Risco Moderado - RM 
~ .. 1 8 a 12 Risco Multo Elevado RME 

I Risco Inaceitável - RI 
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Factor de Risco 
N.O Atividade/ Área/Materiais/ Riscos Pessoas Expostas 

Equipamentos/Outros A 

Inexistênda ou existênda defidente de um sistema 1 
de controlo interno, destinado a verificar e a 
certificar os procedimentos pré-contratuais; 2 
Fundamentação insuficiente do recurso ao ajuste 
direto, quando baseado em critérios materiais; 

3 

3 
PROCEDIMEI\ITOS PRÉ Não fixação, no caderno de encargos, das Colaboradores da AGIE 4 

CONTRA1UAIS especificações técnicas, tendo em conta a natureza 
das prestações objeto do contrato a celebrar; 
Incompletude das cláusulas técnicas fixadas no 
caderno de encargos, com especificação, 
nomeadamente, de marcas ou denominações 
comerdais; 

Plano de Ação 

Medidas de Melhoria (preventivas/corretivas) 

Implementação de um sistema de controlo interno que garanta: 
Que no caso em que se adote o ajuste direto com base em critérios materiais os mesmos são rigorosamente justificados baseando-se 
em dados objetivos e devidamente documentados; 
Que as especificações técnicas fixadas no caderno de encargos se adequam à natureza das prestações objeto do contrato a celebrar; 
Que os requisitos fixados não determinam o afastamento de grande parte dos potendais concorrentes, mediante a imposição de 
condições inusuais ou demasiado exigentes e/ou restritivas; 
Que as cláusulas técnicas fixadas no caderno de encargos são claras, completas e não discriminatórias; 

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos) 

Legenda: 
Nível de Risco 

1a3 Risco Baixo - RB Letras de A a G: Profissionais que partidpam na avaliação do risco 

4a6 Risco Moderado - RM 

8 a 12 1 Risco Muito Elevado RME 

Risco Inaceitável - RI 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTIW.ut 

Consequência 

BIC IDIEIF IG 
I I I I I 

Média 

Insignificante 

Ligeira 

Moderada 

Severa 

catastrófica 

3 

Responsáveis Prazo 

Colaboradores da 
AGIE 

Probabilidade Risco 

A B I C I D I E I F I G I Média Nível 

I I I I I I 1 3 
1 Muito Raro 

2 Raro 1a3 
'--

3 Pouco Provável 4a 6 

4 Provável Sa I 

*= Muito Provável 

Monitorização 

Cumprido. 



N.O 

4 

Factor de Risco 
Atividade/ Área/Materiars/ 

Equipamentos/Outros 

EXECUÇÃO DO CONTRATO 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

Riscos 

Não verificação ou verificação deficiente das 
dáusulas contratuais que prevejam ou regulem os 
suprimentos dos erros e omissões; 

Fundamentação insuficiente ou incorreta para a 
"natureza imprevista" dos trabalhos; 

Fundamentação insufidente ou incorreta para a 
drcunstânda desses trabalhos não poderem ser 
técnica ou economicamente separáveis do objeto 
do contrato sem inconveniente grave para o dono 
da obra ou, embora separáveis, sejam estritamente 
necessários à condusão da obra; 

Fundamentação insuficiente ou incorreta, no caso 
das aquisições de serviços, de que os "serviços a 
mais" resultam de uma "circunstânda imprevista"; 

Fundamentação insufidente ou incorreta, no caso 
das aquisições de serviços, de que os "serviços a 
mais" não podem ser técnica ou economicamente 
separáveis do objeto do contrato sem 
inconvenientes graves para a entidade adjudicante, 
ou ainda que sejam separáveis são necessários à 
condusão do objeto contratual; 

Não verificação da boa e atempada execução dos 
contratos por parte dos fornecedores/prestadores; 

Não acompanhamento e avaliação regulares do 
desempenho do contratante, de acordo com os 
níveis de quantidade ou qualidade estabeleddos no 
contrato; 

Inexistênda de um controlo rigoroso dos custos do 
contrato tendo por pressuposto os valores 
orçamentados; 

Pessoas Expostas 

Colaboradores da AGIE 

CENTRO 
HOSPITAlAR 
DE LISBOA 
CL'ITJW.EI'!: 

Consequência 

Moderada 

Severa 

Catastrófica 

Probabilidade Risco 

Pouco Provável 

Provável 

Muito Provável 
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Inexistência ou programação deficiente da 
cafendarização dos trabalhos; 

Inexistência de advertências fogo que são 
detetadas situações irregulares ou derrapagens nos 
custos e nos prazos; 

Inexistência de inspeção ou de ato que certifique as 
quantidades e a qualidade dos bens e serviços, 
antes da emissão da ordem de pagamento; 

Inexistência de medição dos trabalhos e de vistoria 
da obra; 

Inspeção e/ou avaliação da quantidade e da 
qualidade dos bens e serviços adquiridos efetuada 
somente por um fundonário. 

Não verificação ou verificação defidente das 
dáusufas contratuais que prevejam ou regulem os 
suprimentos dos erros e omissões; 

Fundamentação insufidente ou incorreta para a 
"natureza imprevista" dos trabalhos; 

Fundamentação insuficiente ou incorreta para a 
circunstânda desses trabalhos não poderem ser 
técnica ou economicamente separáveis do objeto 
do contrato sem inconveniente grave para o dono 
da obra ou, embora separáveis, sejam estritamente 
necessários à condusão da obra; 

Fundamentação insuficiente ou incorreta, no caso 
das aquisições de serviços, de que os "serviços a 
mais" resultam de uma "drcunstância imprevista"; 

Fundamentação insufidente ou incorreta, no caso 
das aquisições de serviços, de que os "serviços a 

aNTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CtNTRAI.r.rt 
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mais" não podem ser técnica ou economicamente 
separáveis do objeto do contrato sem 
inconvenientes graves para a entidade adjudicante, 
ou ainda que sejam separáveis são necessários à 
condusão do objeto contratual; 

Não verificação da boa e atempada execução dos 
contratos por parte dos fornecedores/prestadores; 

Não acompanhamento e avaliação regulares do 
desempenho do contratante, de acordo com os 
níveis de quantidade ou qualidade estabelecidos no 
contrato; 

Inexistênda de um controlo rigoroso dos custos do 
contrato tendo por pressuposto os valores 
orçamentados; 

Inexistênda ou programação defidente da 
calendarização dos trabalhos; 

Inexistênda de advertêndas logo que são 
detetadas situações irregulares ou derrapagens nos 
custos e nos prazos; 

Inexistênda de inspeção ou de ato que certifique as 
quantidades e a qualidade dos bens e serviços, 
antes da emissão da ordem de pagamento; 

Inexistência de medição dos trabalhos e de vistoria 
da obra; 

Inspeção e/ou avaliação da quantidade e da 
qualidade dos bens e serviços adquiridos efetuada 
somente por um fundonário. 

Plano de Ação 

Medidas de Melhoria (preventivas/corretivas) 

Implementação da segregação de funções; 

Implementação de um sistema de controlo interno que garanta: 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
Cf..'ólAALEJ't 

Responsáveis 

Colaboradores da 
AGIE 

Prazo Monitorização 



Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

Que o seu dausulado é daro e rigoroso, não existindo erros, ambiguidades, lacunas ou omissões que possam implicar, 
designadamente, o agravamento dos custos contratuais ou o adiamento dos prazos de execução; 

Que prevejam e regulem com rigor as situações de eventual falta de licenças ou autorizações fundamentais para a execução do 
contrato; 

Que prevejam e regulem com o devido rigor o eventual suprimento de erros e omissões; 
Nas empreitadas, no caso da existênda de "trabalhos a mais": 

Verificação da drcunstânda de que tais trabalhos respeitam a "obras novas" e foram observados os pressupostos legalmente previstos 
para a sua existência, designadamente a "natureza imprevista"; 

Que esses trabalhos não podem ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do contrato sem inconveniente grave para o 
dono da obra ou, embora separáveis, sejam estritamente necessários à condusão da obra; Exigência de comprovação da circunstância, 
juntando a respetiva documentação; 

No caso das aquisições de serviços, e caso existam ~serviços a mais": 

Verificação da condição dos serviços a mais ser justificada pela ocorrência de uma "circunstância imprevista"; 

Que esses "serviços a mais" não podem ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do contrato sem inconvenientes graves 
para a entidade adjudicante, ou ainda que sejam separáveis são necessários à condusão do objeto contratual; 

Exigência de comprovação da circunstância, juntando a respetiva documentação. 

Verificação da garantia, no caso das empreitadas, de que a execução de trabalhos de suprimento de erros e omissões não excede os 
limites quantitativos estabelecidos na lei; 

Implementação de normas intemas que garantam a boa e atempada execução dos contratos por parte dos fomecedores/prestadores 
de serviços/empreiteiros, mediante: 

Fiscalização regular do desempenho do contratante, de acordo com os níveis de quantidade e/ ou qualidade estabelecidos nos contratos 
e documentos anexos. 

Controlo rigoroso dos custos do contrato, garantindo a sua concordância com os valores orçamentados; 
calendarização sistemática; 

Envio de advertêndas, em devido tempo, ao fomecedor/prestador de serviços/empreiteiro, logo que se detetem situações irregulares 
e/ou derrapagem de custos e de prazos contratuais. 

Atos prévios de inspeção e certificação da quantidade e da qualidade dos bens e serviços adquiridos, assim como a medição dos 
trabalhos e a vistoria da obra, relativamente à emissão da ordem de pagamento; 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CL''TAAl U't 
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Exigênda da presença de dois fundonários na inspeção e/ou avaliação da quantidade e da qualidade dos bens e serviços adquiridos; 

- Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos) 

Legenda: 
Nível de Risco 

_i~ Risco Baixo- RB Letras de A a G: Profissionais que partidpam na avallaçlio do risco 

4 a ~ Risco Moderado - RM 

8 a 12 Risco Muito Elevado RME 

Risco Inaceitável - RI 
- ----- ----

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CL'ITAA!. U't 
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ÁREA DE GESTÃO DE DOENTES 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTW..Eit 
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Identificação e Avaliação do Risco 

aNTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
CENTIW.Elt 

Data: 20/10/2013 Local: Area de Gestão de Doentes Avaliado por: Ana Paula Borges 

Factor de Risco Riscos Pessoas Expostas 
Consequência Probabilidade Risco 

N.O 
Atividade/ Área/Materiais/Equipamentos/Outros 

A B [C J DjEj F[G Média A B [ C I D I E I F I G I Média Nível 

I I I I I 4 I I I I I I 3 

12 I 
Risco de quebra do dever 1 Insignificante 1 Muito Raro 

I de sigilo e de outros 

I deveres funcionais e 2 Ligeira 2 Raro 1a3 

Incumprimento dos deveres e responsabilidades do valores, tais como a I 

1 integridade, Utentes 
conteúdo funcional. responsabilidade e 3 Moderada 3 Pouco Provável 4a6 

imparcialidade e 
prossecução do interesse 4 Severa 4 Provável 8at2 

público. 

catastrófica Muito Provável 

Plano de Ação 

Medidas de Melhoria (preventivas/corretivas) Responsáveis Prazo Monitorizac;ão 

1 Elaboração do procedimento "Funções e responsabilidades dos AT". CQSD 3 meses 

R~ponsáveis de Foram preenchidas as fichas nominativas 
2 Divulgação do Procedimento "Funções e Responsabilidades dos Assistentes Técnicos". Area e Chefias 6 meses das funções e responsabilidades dos AT da 

Intermédias AGD 

----
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3 Rigoroso cumprimento dos princípios e normas éticas inerentes às funções. 

4 Mecanismo de acesso e acompanhamento restrito dos processos clínicos, nas suas diferentes fases. 

5 Declaração ética anual assinada pelos profissionais. 

6 Implementação do plano de integração em cada posto de trabalho 

Evidências {fotografias, procedimentos e outros documentos) 

Legenda: 
Nível de Risco 

1a3 ~ Risco Ba lxo - RB Letras de A a G: Profissionais que participam na avaliação do risco 

4a6 Risco Moderado - RM 

8a12 Risco Multo Bevado RME 

Risco Inaceitável - RI 
--

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
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TodososAT 6 meses 

CQSD 1 ano 

Todos os AT anual 

No início 
Todos osAT das 

funções 

Foram definidos Objetivos de avaliação 
no âmbito do SIADAP 

Politica Gestão Informação clinica 
/Politica Govemação Clinica; O acesso aos 

arquivos clinicos é restringido aos 
profissionais que la trabalham e aqueles que 

obtiverem autorização para seu acesso. 

Foram preenchidas as declarações. 

Sim, nos casos aplicáveis é elaborada 
ata. 
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ÁREA DE GESTÃO DE DOENTES 

(Documentos em anexo ao texto do relatório) 

a NTRO 
HOSPITALAR 
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CENTIW..U'E 
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ANEXOS AO RELATÓRIO ATIVIDADES DA ÁREA DE 

Local ........................ : 

categoria Profissional: 

Perlodo de Avaliação: 

Plano de tarefas; 

01/06 a 31/12 

GESTÃO DE DOENTES 2014-

ANEXO I 

OBJECTIVOS AGD_2013/2014 

Gestão de Doentes 

Assistentes Técnicos/Operacionais 

01 de Junho a 31 de Dezembro 

1. MONITORIZAR A RECEPçAO DOS DOCUMENTOS QUE ORIGINAM A FAÇJURAcAO, A CONFER@NCIA E REGISTO NO SONHO E ENVIO À AGf NO 
PRAZO TOTAL DE 30 DIAS. 

Indicador de Medida ... : 

Superado ................... : 

Atingido ..................... : 

A documentação tratada deve ter as datas de registos de conferência aposta na base de dados, o que 

_s_e!~ .-.:a_ll~~~~ P.O!. ~'!~i.t?!'.a. {r~~!s_t?J .P.~~~I/!~~iJ!~~ !~f.O!!l'!~!I~?!L • •••••••••• •• •••••••• • •••••••••. 
Envio da totalidade da documentação confirmada para a AGF no prazo de 15 dias (contar da data de 
recepç3o da factura) e nl!o ultrapassar 3 dias em cada tarefa (recepção- encaminhamento; recepção
tratamento· envio). 
·rri~iõ.ciã iõiãticiãde iJ.ã ifõcüõieõiãç·ã·õ cõnilrffiãciã i>ãr~ ·a· ÃG.F õi>r,iãiõ if~·iõ diã5 ~-rii~ ~iirãi>ã;~ã; 3· ·· 
-~~~J.~'!l. ~~~~~!~~a. {r.e.c~pJ~.O. •• ~~~~~i!'~.a!l:l~~!?;_ ~~~~P.\~~: !~~t.a.f!1~~!? :.~~'::'?L •• •• •• ••• ••••••••. 

Não Atingido .............. : .f:!~?.C.U.f!!P!~~ ?.~~l!~!!Y.O: • • •••• • ••••• • •• •• •• • • ••••••••••• ••••• ••••••••• • ••••••••••••••• •• •• . 

2. GARANTIR A EMISSAO DE TERMOS DE RESPONSABILIDADE ATEMPADAMENU. 

Indicador de Medida ... : 

Superado ................... : 

Atingido ..................... : 

Apresentação dos quadros de resultados. Por auditoria avaliação dos dados regsitados na base de 
dados e as datas constantes dos documentos datados. 
------ ----- -------- -- ------- --- ----- --- -------- --------- --- -- --------------- --- ------ --- · 
Garantir que no âmbito de emissão de termo de responsabilidade é tratado em cada acção em 1 dia, 
emissão do TRem 1 dia a contar da recepção do pedido, encaminhamento para oCA no prazo de 1 
dia, envio para a entidade no prazo de 1 dia a contar da sua recepção, em 90% dos termos emitidos. 

Garantir que no âmbito de emissão de termo de responsabilidade é tratado em cada acção em 3 dias, 
emissão do TRem 3 dias a contar da recepção do pedido, encaminhamento para oCA no prazo de 3 
dias, envio para a entidade no prazo de 3 dias a contar da sua recepção, em 75% dos termos emitidos. 

Nllo Atingido ............... : .r:!~? .a.t!~~i~.? -~bJ~~!~?: ... . .............. . ...... ........................ . . ... . ..... . . .... .. 

,3. PREPARAçAO DE RESPOSTAS ÀS RECLAMAÇ0ES DOS UTENTES SOBRE PAGAMENTO DE TAXAS MODERADORAS E ISENCOE$ • 

Indicador de Medida ... : 

Superado ................... : 

Atingido ..................... : 

Nllo Atingido .............. : 

.A.I!~~s.e.~t~)~?.~?! ~~.a.df?..S.~~ !~!~'!~~?~~ • • • •••• •• •••••• • •••••• •• •• • • • •••••• • ••••• •• •••••• • •• . 

Desde a data de recepção da carta até à preparaçl!o resposta 8 dias e sem correcções para 90% das 

_s]~'!~~~~s. !r..a~~~~J~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• •••••••••••••• • ••••••• • •. 

Desde a data de recepção da carta até à preparação resposta 15 dias e para 65" a 90% das situações 
tratadas. -··· -·················· ··· ·· ·····--······ -· · · ·· · · ····· ·· ··· · · · ·· ·· ·· ····· · ·· ···· · ·· · · ··· · 
.r:!~?.a.t!~~~~-? -~~~~!iY?: ••••• ••••••••• •••••••••••••••••••• ••••• ••••• • •• •• •••••••••• • ••••••• . 

Área de Gestl/o de Doentes_2014 
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4. GARANTIR QUE OS PEDIDOS DE !NFORMACAO CL(NICA SEJAM INSTRUIDOS DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO, COM REGISTOS NA BASE 
DE DADOS DA AGD E NOS PRAZOS: ENCAMINHAMENTO P/ O SERVIÇO DESTINATARIO: 3 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO REQUERENTE; 11 
INSISTfNCIA • ATt 8 DIAS SEGUIDOS; PREPARAÇãO RESPOSTA P/ EXTERIOR: 1 DIA DA RECEPÇÃO DOCA; ARQUIVO: 3 DIAS ÚTEIS. 

Dados extraldos da base de dados da AGD. Também sujeito auditoria dos registos informatlcos versus 
Indicador de Medida ... : _r_eJI)~t_?_s_ ~<?~ ~.?:.'.!-'.'!]~!'!<?~ J~~~~sJ ........................................................... .. 
Superado ................... : _Ç'!T_~r!T.e.~t_?_i_n_t~~!~~ ~? -~bJ~~!iY?. ~T. ~~ ~?J -~~~i?.?.s.r.e_g}~~a.d.~s~ •••••••••••••••••••••••••••••• . 
Atingido ..................... : _Ç'!T.P.r!T.e.~t?. i_n_t~~!~~ ~? .~bJ~f!':'?.~T. ?~~ ~!~~-~~-~~.e~~!<!<?~ !~eiJ!~~?~·- ....... . ............. .. 
N3o Atingido .............. : )!l!~!i?!_l~ ?~~ ?.o.s_J?~~~d-~s. ~~~~~~a.~<?~·-- ..... ........ ......... ................. ............. .. 

S. MONITORIZAR E CORRIGIR OS ERROS CORRIGIDOS PELOS SERVIÇOS, NO AMBITO DO CONTROLO DE QUAL! pApE DA CORRECCÃO DOS 

~-
Indicador de Medida ... : .~e~~s-~~~!'~?-~<?~ 9.!-'.a.df.?J .<!~ !~~~~~~?J: ................................................... .. 

Durante o perlodo em que lhe foi atribuido o objectivo realizou este procedimento em todas as 
Superado ................... : _s]~'!~~~~s. 9!1~.'~~-f_o) .s?)i~!t.a_t!_~ ~ !!~<? ~)~r_aP.a.s_s?.u.? .P..r.a_z_o: ...... ... . ............................ . 

Durante o perfodo em que lhe foi atribuldo o objectivo realizou este procedimento pelo menos 1 vez 
Atingido ..................... : -~ !'~.0. ':'~1!~P~~~<!~ -~ P!!!? P.<?r. T.~1~ !'.~ !~ .<!1!'J; .............................................. . 
N3o Atingido .............. : -~~? ·'-~~s.e_g_u_l~-~·!~e'! -~ ?~l~~!~?~ . .................. .............. .. .... .... . . . ....... . .. .. . 

6. GARANTIR FIAQIL!QADE pos REGISTOS DOS DADOS REGISTADOS INFORMATICAMENTE FACE AOS DADOS CONSTANTES DOS DOCUMENTOS 

Indicador de Medida ... : -~~~~~ ?.OJ!!!$)~t_o_s_ ~~ ~.a.s!!. ~~ ?.a.d.~s. ~ .d.~s. ~~~!!!~~~~s. ~'!~ta.c!!.n.t~~ .a.~s-~~(l~~<?s.~! !'~.d!~<?~~: ••••• •. 
Superado ................... : ,Ç'!T.P.r!T.e.~t_o_ ~? -~~]~~!':'?. ~T. ~~ ~!'~ J!t.~a-~_e_s_ ~~~~!~<!~~ ..................................... . 
Atingido ..................... : _ç'!T.~r!T.e.~•.o.e~!~~~~ ~!!! P~!<? !"J~~?~ .1.~~ .<!<?~ !~e1J!<?~ !'!l!'!i~~~?~: .............................. .. 
N~o Atingido .............. : .~!!.> _c_u_rl]P!~u- ?.<?~J.e~!~v_o: •• ••••••••• ••••••••••• _ •• _. _ •••• •• •••• •• • •••••••••••••••••••••••••. 

7. MONITOR IZAR E RESOLVER OS PEDIDOS DE FUSÃO DOS PROCESSOS CLINICOS DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO ESCRITO. 

Indicador de Medida ... : f.e~~s.e.~t!'5~?. <!<?~ !!.!-'!'.<'!?!.<!~ !~~'!I!~~?J: . . ... . . .. . ...... ................................... .. 

Superado ................... : 
.'?~~ !~~~<!~'!'. ~<! P.e.<!i~?.~? P.r!'!!.> .<!~ ~-<!~a.s_(~_n_v}!_> .'!.~ p~?!~!.> !~~~r~!<!?.~~~~ !~~~r!"J~~?-~~r.a. ~A<?~!~ .•. 

Atingido ..................... : .I?~~ !~~~<?~t_a_ ~<! P.e.<!i~?. ~? P.r!'!? .<!~ ~-<!l_a_s; ......... .............. .. ...... ...... . ............. . 

N3o Atingido .............. : .~!!.>.a.t)~e'.!-'. !'. ?~t~c.t!":<?· ...... .... ..... .. .... ........................ .. ........ . ...... . .... . 

8. PREPARA E REMm OS FICHEIROS PE CONTROLO QE OUAliDAQE COM ERROS DE IDENTIFICAÇÃO OU NA DEFINIÇÃO DA EFR PARA OS 
SERVIÇOS E AREAS DE ADMINISTRAÇÃO, MONITORIZA AS RESPOSTAS E CONFIRMA A QUALIDADE DE REGISTOS REALIZADOS PELOS SERVIÇOS 
POR AMOSTRAGEM. 

Indicador de Medida ... : 

Superado ................... : 

Atingido ..................... : 

N3o Atingido .............. : 

,Ç<?~~r!')<! .d.~ !!! <!~~t_o!~Z!'5~?.Jl..~~~~~!~~· ..... .... ....... ..... ...... ............ .. . ...... . .... .. .. 

Realiza os procedimentos no prazo de 3 dias desde a data da recepç3o do ficheiro, monitoriza as 
respostas Informando a direcç3o da AGD por mal!, dos serviços que n3o responderam ao pedido de 

.c_~r!~~~~<! ~.J>As. ~ !'.a.t~ .~'!'. q~~ .e.xp!~~ ?.~~a.z_o_ ~~ !~JP?~!~ !!~ .d.i~!t: ..... . ....................... .. 
Realiza os procedimentos no prazo de 5 dias desde a data da recepç3o do ficheiro, monitorlza as 
respostas Informando a direcçao da AGD por mal!, dos serviços que nao responderam ao pedido de 

-~~r!~~~~? .a.J>As. ~ ~.a.t~ .~'!'. q~~ .e.xp)~~ ?.P..~a.z!'. ~~ .r!!JPs>J!~ !!~ .<!i ~~l. ~ •••• ••• •• •••••• ••••••• •• •••••• . 

. ~!? .a.t!~e'.!-'. <! ~'!.J~~!'Y?: ................... - ............ ................ ..... .......... .... . 

10. MOSTRAR DISPONIBILIDADE E EMPENHAMENTO PARA COLABORAR COM A CHEFIA E PARA INTERAGIR EM TRABALHO DE GRUPO NO 
DESENVOLVIMENTO DOS OBJECTIVOS ESTABELECIDOS PARA A AGD • 

Indicador de Medida ... : • J':'1.o.~l!<?~l~~~~<? ?.~ ~~!~T.P..~~~!.>: .................... _ .............. . ................ .. ..... . . 

Cumpriu sempre e exemplarmente sem reglsto de qualquer Incidente e demonstrando 

Superado ................... : .<!i~P?!'!~i!i!f!~.e.e~!~ !~!'J .a.s.~a!~!~~ ~?~~~!~~~~: •. ••. . •. •.•.. _ ........ ................ .. ..... .. 
Atingido ..................... : _Ç'!TY.r!':' .0. ?~l~~t!~<? !l!s>. ~e-~<!'? _rl]~~s. ~? _q~~ ~.'!'~!<!~~~': ~~lli~!~<!?~ ................ . ...... .. ..... .. 

N3o Atingido .............. : .J':'1.a.n_t~Y~.l!T. ~?!!!~'.'~~~~~<? !!.<!~~~TP.~'!~<?~?!"J ~.e.f!.c)~~~~a_s; .................. . ...... ........ •. 
11. PROMOVER UM CORRECTO ATENDIMENTO TELEFÓNICO DE ACORDO COM AS "BOAS PAATICAS": IDENTIFICA-SE E IDENTIFICA O SERVIÇO, 
CUMPRIMENTA O SEU INTERLOCUTOR, E ENCAMINHA CORRECTAMENTE O TELEFONEMA OU REGISTA PARA AVISAR A PESSOA A QUEM SE 
DESTINA A CHAMADA TELEFÓNICA. 

Indicador de Medida ... : -~'!~~t?!~a: •••••••• ••• ••• ••••••••.••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••.. _ •••••• •• ••••••••• _. 
Superado ................... : -~~r?_l_n_c!~~~!~~· •• • ••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••••••••••• ••• ••••••• • •••••••• ••••• •••• •••. 
Atingido ..................... : • J':'1.e.~~s. <!~ .2. ~~c!~~!'!~~·-- .......................................... . ........ . ......... . ...... . .. 
N3o Atingido ............... : • ~!!.> _a_t!~el.!-'. <! !l.bJ~~!iY?: •• ••• ••• • •• •••• ••• •• •• • ••••••••••••••.••• •• •••••••• •• ••••••• ••• ••• •• •••. 
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r 12. Garantir o preenchimento da BD das AME com conferência das facturas concluldas. 

Indicador de Medida ... : Auditoria . 

Superado ................... : 

Atingido ..................... : 

Não Atingido ............. . : 

. '"!~ _a_v_aJ!.a.5~.?-~~ !PJI!?I~P.t.3. ~ p.tJp.tf~P.l_4_ ~_o_~.!!?!~~~ ~~~e~e.t~ .e.~ -'~~!~~~tã.~ ~~~~~u-1~~~ ••••••• ••• •. 

-~ !J.li~.lf~~-~~. ~ !l.~ !!~!~~~ ~?~1?1!!.1~ .e.~ !~:!l!r.a_ç~.o. ~?~~ l.uJ~~~ •. . ••• • . . • ..• .. • . . •. .••.. .. . . •.. .. . . 

.'"!!~ _a_t!~lll.!l. '? .O.'?.J~~!IY~: •••••••••••••••••••••.••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••.. 

114. Avallaçlo da qualidade do desempenho através da apllcaçlo de um questionário. 

Indicador de Medida ... : 

Superado ................... : 

Atingido ..................... : 

Não Atingido .............. : 

/~e~~~~~q ~.!!.'!~ 9~~?!1.o_n_áf!q. __ •• _. __ ___ • ••.. _ . •• _ ••. __ _ •••.•• ___ ••••••.• __ ••• •• ___ •.• ___ .. _ •••. 

.9~?~i,!l_c_a_5~?-~~ -~~!~~ ~~~ J~~~ ~ .~l: .................................................. . .. . .. .... . 

.9~?~i.!i.'!'.f~~-~l! .B.o.~.l3.~~~~L ••••••.••••••.••••••••••••..••••..••.•.••..••••••.•..••.•.....•.. 

.~l!'?!i,!l_c_a.f?.?.~~l~~'!~~~.e.n_t_!!_()~!e..r!C?~ _a.~l; ••••••••• ••••••••• •••••••• •••••••• ••• ••••• ••• ••• ••. ••.•.. 

15. Melhorar a prestação quanto aos prazos de entrega de documentação ou encaminhamento de correspondência. 

Indicador de Medida ... : .'"! ~ _!i_e_ ~C?I!~i!~t~~~ P~!~ _e_n_l!~f~ .~e. ~?~r_e_sp.o_~~~~~i_a_q'! !i.~c.u_~!!!'!~f~?~ ••• ••••••• •• ••••••••••••••••••• . 
Superado ................... : .f?~~~~l!~~a_ç~-~ ~!=?!!'!~~?~~~!'~~a. ~!ll~~~l! ~!!~<? !:~!~~!'!~ .e.~t!~f~~-~C? P!~P!~~ ~!~·- ..................... . 
Atingido ............ ......... : Documentação e correspondência urgente entregue no prazo máximo de 1 dia útil e não urgente entregue 

.'!'? P!~!? -~e..~ -~i!'? _ú_t_!!!~·- •••••••••••• -•••••.•••••.•• •• ••• ••••• ••• ••• ••• •• • •• •• •• •••••••••••••••. 
Não Atingido .............. : . 1-!!?.a_l!~lli_!J_ C? -~bJ~~~iY?: •••. •• •••••• ••• ••••••••••••• •••••••••••••• •• ••••••• .• •••••• •••.• .•••• • .. 

16. Mostrar disponibilidade para colaborar e Interagir em trabalho de grupo e cumprir todas as Instruções dadas pelas chefias em termos de 
lmplementaçlo de pro)ectos ou medidas organlzatlvas e cumpre todas as normas e procedimentos transmitidos pela Dlrecçlo. 

Indicador de Medida ... : 

Superado ................... : 

Atingido ..................... : 

Não Atingido ............... : 

.':1.0.~i!C?~i!~~~C? _!J_o_ ~~~~rJ~e..~~~ ~~~!~~~!~.f~!!?~ !'?!~~s.l! P..r?:!!!l!'!l.e..~t_o_s; ••••••••.• ••••.•••••..•.. •••• . 

_Çl!~r!~ ?!!~1?~1! ?. C?~te.c.t~v.~s: ••••••• •••••••• •••••••••••••••••••••••• •••••••••• •• ••• •••••• ••• ••• . 

.Y~~i!i~?.!l:~e.. ~. '!~'? .o_b_s.!!.~~~~~ _a_t~ -~ ~~5~~·- e~~e.,~i~~!'!C?~ ?.!I. ~?~'!l.a.s! ~~~~!'!c.a.t!a.s. ~C? P!?!l?~~~'!~l~ . _. _. _. 
Verificou-se a não observação de um número superior a 3 acções, procedimentos ou normas, comunicadas 
ao profissional. ...... ......... ........ ......... ...... .. .. . .... ..... . ..... ...... ..... . ..... ... ............ .......... .... 

17. Garantir uma correcta ldentlflcaçlo dos assistentes operacionais de acordo com as boas praticas. Apresenta-se sempre Identificado com 
cartllo de Identificação. 

Indicador de Medida ... : _Çt?~~~~l!l!~~~<? .d.~ !:1~ .t!e.. ~~!'!~ 9.!'.e. ~~~ _s_e_ ~e~e..~e..'!~o.t!. ~~ _ ~s~r.d_~ ~?~ ?. C?~l_e_c}t'.~· ••••• ••• •• ••• •••• ••• • _ •. 
Superado ................... : -~'!1. ~~~s. ~~ Y!!!~~ !l.u.e.. !qi_ ~~~~~a-~1?·. ~e~e_s_e_n_t_!l_u;~~ _s_!!~[l~~ _!J_e_ ~~C?~~q ~?~.o. ?~!e..st!~'?· •• _ ••• ____ • ___ . __ ••. 

Atingido ..................... : 

Nilo Atingido .............. : .~'!1. ~~~s. ~~ Y!!!~~ 51..u_e_ !C? I.~~~~!~~'?·.~~~ _s_e_ ~e~e_s_e_n_t.o_u_ ~~i~ !1.~ ~~~~ y_e_z~~ .~e.~~~~~? .c.O.'!' .<! ?~J~~~Í'!?~ ... .. . 
18. Melhoria na qualidade de desempenho, evitando chamadas de atenção fundamentadas pelas chefias, por atitudes e acções que não 
decorram de procedimentos, Instruções e normas aprovadas. 

Indicador de Medida ... : .'"!~ _!J_e_ ~~~~a-~~s. ~~ _a_l-!!!1.5~.?: • •. •• •••• _ . •. •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •••.•• . 
Superado ................... : 

Atingido ..................... : 

Não Atingido .............. : 

• '"!':'~~~ !?! ~~~~~~~ _à_ ~~e-~tã.~ P.?! _u_r:a_er.~.e-~l~~~~q ~-~sç_ã_~ ~~~~e..q~~~~~ •• •••••••••••••••••••••••• ••• . 

~~~~~-'!l~!'!'!l.o. ~~ .t!~~ ~~~~~~~~ ~!!-~~e-~ç_ã_~· •••••••••••• •••••••.••. ••• ••••. •• •.•• . .•.. ••. •• ••..•.. 

. .>.~ -~ ~~~~~~~~~!!.~~e.n_çJ!_~·- . ••• •••••. __ ..••..• ••••• ••••• ••..•••••.. ..• .••..• .•••••. •••••••••• •. 
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Local: 

CENTRO 
HOSPITALAR 
DE LISBOA 
([NTIW. U"i 

Categoria Profissional: 

Perlodo de Avallaçllo: 

OBJECTIVOS CONSULTA EXTERNA HSM_2013/2014 

CONSULTA EXTERNA· HSM 

Assistentes Técnicos 

15 de Maio a 31 de Dezembro 

Os objectlvos devem ser tanto quanto posslvel executados por todos os colaboradores em rotatividade, devendo definir-se os 
perlodos de avallaçllo por avaliado para que os resultados analisados se reportem a esses perlodos. 

1. Cumprir todas as regras aplicáveis à "lden!lflcacao na Admlssao do Utente" de forma a evitar episódios com EFR 
desconhecida ou com erro, (Inclui referências). 

Indicador de Medida ... : 
N° de registos com erro; com ldenlilicaçao Incompleta do utente, com EFR desconhecida ou com erro 

. -~ !l:l~~!l:l~.el}riP!!~ !~!'~~~~?. ~!". 9~!l!'~..a.<!~·- ........... . . ............ ............................... . 

Superado ................... : 

Atingido ........ .. ........ ... : . J9.!l..aJ -~ JI)!I!Q~r !I.~!. ~~~~l!'?.P~!I.~~ .<!~! M!l!~ -~ P.~~~~~!ç{~Q1 ~)._ .......•....•.................... . 
Nao atingiu o 

NAo Atingido .............. : . ~~!l.c.ttV.~·- .... . ........... . .................. ............ .... . ... .... . ..... ........ .... ........ . . 

2. Garantir o reglsto de referência no slstemalnformâtlco do SONHO de todas as 1as consultas efectlvadas e bem assim a sua 
marcação através da referência, (nAo Inclui outros erros). 

Indicador de Medida ... : 

Superado ................... : 

Atingido ..................... : 

Nao atingiu o 
Não Atingido ............... : .. ~bJ!l.cJtV.~·- •...• •• ......••.•••••.••.•.•••• ••••.••• .....•......... .•....•. •••••••• •.•••••• ••••.... . 

3. Procede à gestão da lista de Q8pera da 1.• consulta do SONHO, com expurgo das referências. (cada mês é um secretariado 
responsavel por !2s!ü as especialidades da AGD) 

Secretaria • Maio, Junho 

Cirurgia Vascular · Julho, Agosto 

Pneumologla • Setembro, Outubro 

Medicina - Novembro, Dezembro 

Indicador de Medida ... : 

Superado ................ .. . : 

Atingido ..................... : 

Nao Atingido .............. : 

. _!,i~!'! s!l! ~.s.P.~ ~'! p_u_~!<:<!~~-'~~ .~i!~-~~ ~l:l~.Ç~ ....................................................... . 

Em data desconhecida é feita a avaliação da lista de espera do SONHO, devendo para superar estar 
expurgada 100% dos pedidos cancelados, duplicados e sem fundamento. Admite-se que existam 

. ~>!.~e~~- 9!-'..B.'l<!<? .C.~P.r?Y.'!<!'!I)'!I!I)!I! !l.ê.~ ~l!YI_l.r_!!_s~~~l>!l!<!~~.!l. ~?. ~~'!~~1!<!9r· •.... ...••..• . . •.. . . 

A lista de espera do SONHO nao se encontra totalmente expurgada dos pedidos cancelados, 
.• <!l!eiJÇl}~?.s_~_~_~l?'!!. !l!~.!l.f!'.!l!'.t?; ••••• ••••••••••• •••••••••••••• • • •••••••• __ . ____ • __ •• ___ _________ __ • . 

. -~~?.l:!!i!'9_e_ ?. 9~11!~~'!9: ... ........... . ..... ... .................................... . . . ......... . . . . 
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4. Procede à gestão da lista de espera com cumprimento dos procedimentos administrativos deflnldos no regulamento CTH. 

Indicador de Medida ... : 

Superado ................... : 

Atingido ... ......... .. ....... : 

Não Atingido . .. .. .... ..... : 

Avaliação dos tempos de espera para cada tarefa e avalição do cumprimento dos TMRG 

. J!l~J>;e.~I!I!ISf.é!.~~l: .'1~1? ~~ -~~Y!lf lr:'~!l)PP!l)!l!lJ~ .I}~~~[~'?~ f!l~lt~ P.fl.qrj~a.~Jq~ .~ ~r!~é!.r!'?~~ •.. •• ••.•• . 

Cumprimento dos TMRG por especialidade em 100% pedidos multo prlorltarlos e prlorltarlos, 
monitorização comprovada dos tempos de triagem. Cumprimento do tempo execução de cada tarefa 

. ~1!1. ~-~!!!! .~4!9~1~~-~·- ....•. . ....... ... ......•.. .... ... .............. ... ..... . .... ........ ... ..... 

Cumprimento em 95% dosTMRG por especialidade (pedidos prlorltarlos e multo prlorllarlos) e 

.• C:.l!.I!IP.~f!l.e.'!t5>. ~~-~~f!l~ ~.x.~~'!~~-~~ .'!!!~!'. !~~4!!1! ~-~!!!~.!~li.~ I~.'?!: .. . ... . . ... ...................... . 

. -~~~-~V~9~. ~-<lW~!<:tJyç~ •••••.•••••••••.• ••••• •••••••••••••..•• .• •. .••• •• .• •••••••• •••••••.• ••.•••. 

5. Promove a reducAo de número de faltas de doentes às 1as consultas. através do contacto telefónlco para confirmação de 
presença do doente. (Especialidades + Sub-especialidades: Cirurgia Vascular, Pneumologla, Medicina). 

llllana ·Cirurgia Vascular, Cirurgia Toraclca, Anestesia, Dlsllpldémlas. 

Andreia • Pneumologla, Sono, Medicina, Dlabetologla . 

Indicador de Medida ... : .. ~~~~q ~ !l~.~~ .f!'JJ~a.~ ~~-Ç?~~~l~é!.~ ~~~SI.~'!~~~· ........ ..... . . ...... ........ ................... .. 

Superado .............. ... . . : 

Atingido ..................... : . _Ççp~_!)jll!l~.l)~·. Ç?fl.s.l!lt~~ .!l)!'J!Ç!!Sf!l.S! .'!~ ~n~'!~!~~ -~'.!3.9.ttv.~~~~.: .t!~r~ !l.t~. ~m .......................... . 
Não atingiu o 

Não Atingido .............. : . ~J!l.cJ~v_q._ ..••• ••••••.•....•.•••..•. __ •• ••••• •. _. ___ •••••. . •. .• _ .•.. •• •.• • _ •••••••••• •...•••• •• _. 

6. Monltorlzação das respostas dos utentes aos ~· 

Avaliação pela chefia do quadro diário de controlo.lrregularidade é equivalente a SMS não tratado nas 
Indicador de Medida ... : .. ~1~ .~A~~.'!'~fÇ~~~ !l.~~l!l.a.r~~q ~I! ~-'1~4!1!'1.'1'!l!l.t!l.~~-Ç<!I)~~!t.!l ..... . ............. . ... ......... .. . 

Superado ............. .... .. : 

Atingido ..................... : 

Não Atingido ........... ... : . -~~~.l!V~9!':! .<! P.bJ!lP!iY~· .................................. .. . ...... . .......... ................... _. 
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7. Garantir a cobrança de pelo menos 70% do valor das taxas moderadoras emitidas (nllo Incluindo situações de lsençllo). 

Indicador de Medida ... : . ~~~-~r. ~~!lo ~~~é!~ ~~r.a.~~~!. Hé!~~~ -~~~!!~~~o~ o~ f!! o~[~~.!!)~ o o o o o ••• o o o o o o •• o o. o o o o o o o o •• o ••••• o •••••• . 

Superado ................... : 

Atingido ..................... : 

Nilo Atingido ........ ...... : 

Reallzaçllo e Orlentaçlio para Resultados 

Capacidade para concretizar com eficácia e eficiência os objectivos do serviço e as tarefas que lhe silo dislribufdas. 

o Realiza com empenho as tarefas que lhe silo dislribuldas. 

o Estabelece normalmente prioridades na sua acção, centrando-se nas aclividades com maior valor para o serviço. 

o Compromete-se com os objectivos e é perseverante no alcançar das metas. 

o Gere adeauadamente o seu tempo de trabalho preocupando-se em cumprir os prazos estipulados para as diferentes aclividades. 

Optlmlzaçllo de recursos 

Capacidade para utilizar os recursos e Instrumentos de trabalho de forma eficaz e eficiente de modo a reduzir custos e aumentar a 
produtividade. 

o Preocupa-se com o aproveitamento dos recursos postos à sua disposição. 

o Adopta procedimentos, a nlvel da sua aclividade Individual, para redução de desperdfclos e de gastos supérfluos. 

o Utiliza os recursos e Instrumentos de trabalho de forma correcta e adequada, promovendo a redução de custos de funcionamento. 

o Zela pela boa manutencão e conservação dos materiais e equipamentos, respeitando as regras e condições de operacionalidade. 

Responsabilidade e Compromisso com o Serviço 

Capacidade para compreender e Integrar o conlributo da sua activldade para o funcionamento do serviço, desempenhando as suas tarefas 
e actividades de forma diligente e disponlvel. 

o Compreende a importêncla da sua função para o funcionamento do serviço e procura responder às solicitações que lhe silo colocadas. 

o Responde com prontidão e disponibilidade às exigências profissionais. 
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• É cumpridor das regras regulamentares relativas ao funcionamento do serviço, nomeadamente horários de trabalho e reuniões. 

Conhecimentos e Experiência 

Capacidade para aplicar, de forma adequada, os conhecimentos e experiência profiSsional, essenciais para o desempenho das tarefas e 
actividades. 

• Demonstra possuir conhecimentos práticos e técnicos necessários és exigências do posto de trabalho e aplica-os de fonna adequada. 

• Detém experiência profissional que permite resolver as questões profissionais que lhe sao colocadas. 

• Ullliza na sua prática profissional as tecnologias de lnfonnação e de comunicação com vista é realização de um trabalho de maior 
qualidade. 

• Preocupa-se em alargar os seus conhecimentos e experiência profissional para melhor corresponder és exigências do serviço. 

Para alem de uma acçao de fonnaçao + retatorio, elaborar um procedimento aplicavel a consulta de 
Superado .......... ...... ... : .. f!.~~<!~~-~~ _r_e;,ar,!l_~ ~.!I- 9!l_a_ll_d_i!~':l .(n_~~ l')~~l!i.l!l?~l!~~~!l!~?.l?~l!l) ••••••••• •••••••• •••.•• ••••.•••••••. 

Atingido ..................... : . f.~~'!~ P.~l?. '!li!')<?~ .1.a.~«? .<!I! !~?!"!l~Ç~I? .I! ~'!1. ~1!1!!~<:>ri9_ ~!I. ~~f!l:l!l~-~ {')~?- l_n_c.!!l! ~p_r~.s.~~I!I.I(.~Ç -~r!!JL __ • _. 

Adaptaçlo e Melhoria Continua 

Capacidade de se ajustar é mudança e a novos desafios profissionais e de se empenhar, de fonna pennanente, no desenvolvimento e 
actualização técnica. 

• Reage, normalmente, de fonna positiva és mudanças, adaptando-se a novos contextos profissionais e mantendo um desempenho 
eficiente. 

• Encara a diversidade de tarefas como uma oportunidade de evolução e desenvolvimento profissional. 

• Reconhece os seus pontos fracos e as suas necessidades de desenvolvimento e age no sentido da sua melhoria. 

• Mantém-se actuallzado através da pesquisa de lnfonnacão e de aeções de fonnacão de reconhecido Interesse para o serviço. 
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QD006- EFR Produção Diferente IDE 

Perlodo em análise: 01-01-2014 a 31-12-2014 

EPISODIO MODULO DATA COD. SUBSIST. 
URG. ADMISSAO RESPONSAVEL 

14039596 URG 24·02·2014 935601 

14104995 URG 29·05·2014 935601 

14111873 URG 07-06-2014 935601 

14116682 URG 14-06-2014 935601 

14146246 URG 27-07·2014 935601 

14054584 URG 18-03·2014 935601 

14058236 URG 23-03-2014 935601 

14029519 URG 10·02-2014 935601 

14049744 URG 11-03-2014 935601 

14088032 URG 05-05-2014 935601 

14089372 URG 07-05-2014 935601 

14225851 URG 20-11-2014 935601 

14073958 URG 15-04-2014 935601 

14230106 URG 26-11-2014 935601 

14070435 URG 10-04-2014 935601 

14074986 URG 16-04-2014 935601 

ANEXO 11 

NUM. IDE IDE NOME SERVICO EMISSAO 
BENEFICIARIO SUBSISTEMA BENUICIARIO FUNCIONARIO FACT 

378171440 935610 378171440 URGENCIA s 
GERAL 

378171440 935610 378171440 URGENCIA N 
GERAL 

378171440 935610 378171440 URGENCIA s 
GERAL 

378171440 935610 378171440 URGENCIA s 
GERAL 

378171440 935610 378171440 URGENCIA N 
GERAL 

375924942 935610 375924942 URGENCIA s 
GERAL 

375924942 935610 375924942 URGENCIA s 
GERAL 

369329744 935610 369329744 URGENCIA s 
GERAL 

375213717 935610 375213717 URGENCIA s 
GERAl 

375213717 935610 375213717 URGENCIA 5 
GERAL 

375213717 935610 375213717 URGENCIA s 
GERAL 

375213717 935610 375213717 URGENCIA s 
GERAL 

376450714 935610 376450714 URGENCIA s 
GERAL 

376450714 935610 376450714 URGENCIA s 
GERAl 

359628610 935610 359628610 URGENCIA s 
GERAl 

359628610 935610 359628610 URGENCIA s 
GERAl 
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ANEXO 111 

ARE AS Urgência Pedlátrlca 

j·- ··- ··-··-

CORRIGIDOS FICHEIROS NAO i 
!TOTAL 
! 

~··~·-··· .. - ..... - .. ~·-''""""""""""""""~"-!·- .. . .. . .. . ,... ..... ....;;::;.;...-..;,_. _ _ _ -'! .. 
QDOOl - Produçllo Entidades i 
lncorrectas ; : 1 I (ioõõi -·c~~~~it~;·~~·~·Médi~~·-··- .. T ··-...... r ___ ,_ ......... T ................ .., .. .. ... . 

i j Í I 

~-~!~~~a~~ .. _ ........ _ ........................... i._ .. _ .. _ .. _ L ........ _ .. __ ... L ____ .......... L ...... . 
! ! ! ! 

QD004- Produçllo SNS Beneficiário l j l j 
Null e/ou CUT Nu li 1 ! 1 ! 
...................................... - ......... ...... i. - ..... -.. -L ..... -- ... - - - ·.L .. - .. - ... .. - .. --l·---

! . i ! 
QDOOS - CUT Produçllo Diferente i i i 

j I j j 
.,,,_,. .,.-,,_,.,. __ ,, .. .,, ~,, .. ,,....._.,1( .. ,,.,. ,, .. ,.., ...-.<- •· - 1• - • • .. , , .. • • - : · -·· ................... . ,... • .. , , .. ,, ... , .. ··~ · ·-+·-··-• • 

! ! ! ! 
. i i i 

IDE I i i i 
•-r·-•• ''""''' ~· v-••~ ., .. ,._ .. ., --·•-••-•·- ••-••• ••-··-~ · - • • _ ,._., -i·-··-··-··-••-··-.. ~··- ·· - ·· -· · - · •- .. -}·-.. -··-.. -

1 - Exames realizados com l l ! ! 
lncorrectos i i l l ·- ........ _ .. -··- ··-.. -~.- .. _ .. _ .. _ .. -·· _ .. _ ··-!· -.. _ .. _ .. .. !. -··-··-··-.. - .. - .. r .. -.. -··_ .. -.. -.. -t·-··-.. 

QD012- Exames Indevidamente 
reglstados como EXT 

~ ! ~ ! 
I 

i 
i 

-.................... ·· ~ · · -·· - .. -·· -··-· --~-- ··-
! 
i 
i ............ -.. -··- .. t .. -··- .. -··- .. -··-;·-··-· 

! ! 
i ! 

i 
-··---··-··---··1··-··-·· -··-··---L---· 

j ! 
! 

I i -.... ··-··-··-··-.. .;. .. -··-·· -··- .. -··-!·-··-··-··-
! ! 
i i 
i i -.......... -...... -··t ··-··-··-··- .. -··- j·-··-··-··-

i i 
! i 

··-··-··-··-··i ··-··-··-··-··-··-i·- ··-··-··-
0 • 

i i 
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