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Capítulo 1 -Enquadramento

1.    lntroducão

0   Plano   de   Gestão   de   Risco   e   lnfrações   Conexas   ("PGRIC'')   do   Centro   Hospitalar

Universitário  de  Lisboa  ('`CHUL,  EPE"),  aprovado  em  2016,  identificou  as  várias  áreas

de  potencial  risco  de  corrupção  e  infrações  conexas,  assim  como  os  riscos  que  lhe

estão associados.

0  PGRIC  aprovado  em  2016  foi  elaborado  para  o  triénio  2016-2018,  no  entanto  o

mesmo foi  prorrogado  por  mais  um  ano,  ou  sej.a,  2016-2019,  por despacho  do  CA em

reunião de 27/09/2018.

0   presente   relatório   tem   como   objetivos   apresentar   um   ponto   da   situação   de

execução  do  Plano  em  2017,  por  área,  visando  também  uma  proposta  de  melhoria

para o próximo ano.

Conforme  já  havia  sido  feito  para  os  Relatórios  de  Execução  do  Plano  para  os  anos

anteriores,  o  presente  Relatório  cumpre  as  Recomendações  n.g  1/2009  ,  de  22  de

julho,  n9  5/2012  do CPC,  de 7 de  Novembro,  n91/2015,  de  13  de janeiro e  ng  3/2015,

de  1  de  julho  de  2015,  todas  emanadas  do  Conselho  de  Prevenção  da  Corrupção,

procurando    agregar    e    sistematizar    toda    a    informação    obtida    no    âmbito    da

implementação   do   PGRIC,   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  CHULC,  EPE.

Relatório do Plano de Gestão de Ftiscos de Corrupção e lnfrações Conexas
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As áreas envoMdas neste projeto são:

>    Área de Gestão Financeira e Contabilidade

>    Área de Gestão de Compras, Logística e Distribuição

>    Área de Gestão de Recursos Humanos

>    Área deGestão  Hoteleira

>    Área de Gestão de Sistemas e Tecnologias de lnformação

>    Área de lnstalações e  Equipamentos

>    Área deGestãode Doentes

>    ÁreadeMedicina

>    Área de oftalmologia

>    Área de urgência

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

de  Administração   do   CHULC,   EPE,   por  se  tratar  de   uma   componente   essencial   da

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  CHULC,  EPE,

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  2017.

0  presente  relatório  está  estruturado  em  três  capi'tulos,  sendo  o  enquadramento  o

primeiro capítulo,  no segundo capi'tulo é  exposta  a  avaliação,  por área  do CHULC,  EPE,

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.

Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas
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0  objetivo  deste  relatório  é  verificar  a  implementação  das  medidas  do  PGRCIC  no

CHULC,  EPE, e analisar se as medidas anteriormente aprovadas foram implementadas.

2.    Análise

A poli'tica de auditorias internas, implementada no CHULC,  EPE,  bem como a criação de

procedimentos      internos,      tem      contribui'do      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.

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.

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  2016/2018,

participaram  os  dirigentes  de  todas  as  áreas  do  CHULC,  EPE,  sobre  as  quais  incide  o

PGRCIC.

Procurou-se especificar todos os  actos de  auditoria  interna  aos  riscos do CHULC,  EPE e

a cada  uma das suas áreas e sectores, procurando definir com  maior detalhe e rigor, as

medidas adoptadas e os principais motivos para a  respetiva adopção.

Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas
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Na   continuidade   da   implementação  do   PGRCIC   respeitante   aos   anos  anteriores,   o

presente  relatório  consagra,  igualmente,  algumas  medidas  executadas  por  algumas

áreas  relativamente  à  gestão  de  conflitos  de  interesses  conforme  Recomendação  n9

5/2012,  de  7  de  novembro  de  2012,   merecendo,   nesse  sentido,   uma  chamada  de

atenção especi'fica, em cada uma das áreas.

Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas



®C[N"O HOSPITALAR

uwE&slTÀRlo D£  LlsmA

CENTRAl

3.    Abreviaturas

AGFC -Área de Gestão Financeira e Contabilidade

AGCLD -Área de Gestão de Compras Logística e Distribuição

AGRH -Área de Gestão de Recursos Humanos

AGH -Área de Gestão Hoteleira

AGSTl -Área de Gestão de Sistemas Tecnologia de  lnformação

AGIE -Área de Gestão de lnstalações e Equipamentos

AGD -Área de Gestão de Doentes

ARPAT -Aplicação de Registo de  Pedidos de Altas e Transferências

AT -Assistente Técnico

CCP -Código dos Contratos Públicos

CHULC,  EPE -Centro  Hospitalar Universitário de  Lisboa,  EPE

CPC -Conselho de Prevenção da Corrupção

CTH -Consulta  a Tempo e Horas

EFR -Entidade  Financeira  Responsável

HCC -Hospital de Curry Cabral

HDE -Hospital  de  D.  Estefânia

HSJ -Hospital de S. José

HSAC -Hospital de Santo António dos Capuchos

HSM -Hospital de Santa Marta

lGF -lnspecção Geral das Finanças

MAC -Maternidade Alfredo da Costa

MS -Ministério da Saúde

Relaiório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas
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OCDE -Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico

PAT -Posto Avançado de Tesouraria

PGRIC -Plano de Gestão de  Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas

RH -Recursos Humanos

SIADAP  -  Sistema  lntegrado  de  Gestão  e  Avaliação  do  Desempenho  na  Administração

Pública

SNS -Serviço Nacional de Saúde

SPMS -Serviços Partilhados do  Ministério da Saúde

UGP -Urgência Geral Polivalente

Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas
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Capítulo 2 -Avaliação por Área ou Sector

1.   Área  de  Gestão  Financeira  e  Contabilidade

A  AGFC  procedeu  à  análise  da   eficácia  das  medidas  propostas  para  a   prevenção  e

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

Plano aprovado pelo Conselho de Administração, para o ano de 2017, tendo concluído:

No decurso do ano de 2017, a AGFC foi alvo de auditorias:

>    Auditoria  interna  que teve  inicio  em  outubro  de  2016  e  terminou  em  maio  de

2017,  que  incidiu  sobre  o  encerramento  do  exercício  de  2015,  o  mês  de  maio

de 2016 e o encerramento do exercício de 2016.

>    Auditoria   da   lGAS   no   âmbito  da   evolução   da   divida   e   dos   pagamentos  em

atraso  do SNS;

>    Auditoria  da  lGF no âmbito da avaliação da despesa  pública.

Procedeu-se,  em  2017,  à  atualização  dos  sistemas  de  monitorização  e  controlo,  bem

como   à   implementação   de   medidas   recomendadas   pelas   diversas   entidades   de

fiscalização   no   âmbito   da   conferência   de   faturas,   processos   contabili'sticos   e   de

tesouraria  permitindo, desta  forma, o desenvolvimento de competências  nas  matérias

de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas.

Em  janeiro  de   2017,  foram   criados  dois  postos  avançados  de  tesouraria   (PAT),   no

Hospital  Curry  Cabral  e  no  Hospital  de  Santo  António  dos  Capuchos,  permitindo  uma

segurança   maior   de   pessoas   e   bens,   uma   vez   que   os   valores   cobrados   de  taxas

moderadoras,  são ali  levantados por uma  empresa  especializada  na  matéria,  a  qual faz

a entrega direta  no banco.

Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas
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Das   22    medidas   de   melhoria   apresentadas,   20   foram    implementadas   (91%),    1

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

No  ano  de  2017,  foi  dada  continuidade  à  implementação  das  medidas,  bem  como,

mantidas e atualizadas as anteriormente implementadas.

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

assimiladas  pelos profissionais da AGFC,

As  maiores  fragilidades  da  AGFC,  que  podem  ocasionar  risco  relacionado  com  erros,

são   a   falta   de   recursos   humanos,   a   inexistência   de   Revisor  Oficial   de   Contas   e   a

insuficiência orçamental.

Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas
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2.   Área  de  Gestão  de  Compras  Logística  e  Distribuicaão

As  medidas  de  prevenção  apresentadas  pela  AGCLD  na  elaboração  do  Plano  estão

implementadas.

lndependentemente  do  procedimento de  aquisição  de  bens ou  serviços adotados  em

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

Públicos  ("CCP''),  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  lgualdade.

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

pelos  colaboradores  por  parte  das  coordenadoras  dos  setores,  trabalho  que  se  tem

mostrado  sobrecarregado  pelo  cumprimento  de  diversas  orientações  decorrentes  do

cumprimento  da  legislação  em  vigor,  nomeadamente  o  cumprimento  dos  Despachos

do Sr.  SES  n.Q  32/2016 de  13  de  abril  n.9 45/2016,  de 03  de  maio,  n.9143/2016  de  28

de  setembro,  n.9  10220/2014,  de  01/08,  das  alterações  produzidas  pelo  Decreto-Lei

n.9  111-8/2017,  de  31  de  agosto  (9.Ê  alteração  ao  D.L.  18/2008,  de  22  de janeiro),  e

dos  pedidos  de  assunção  de  compromissos  plurianuais,  num  contexto  de  constante

redução de pessoal, essencialmente o mais qualificado.

Em  2017,  foram  adquiridos  medicamentos  e  material  de  consumo  clínico  através  do

catálogo   público  de  aprovisionamento  dos  SPMS.   De   igual  forma  foram  adquiridas

através  das compras centralizadas dos SPMS diversos serviços e  manutenção corretiva

e  evolutiva   a   soluções   informáticas;   serviços   de   cópia   e   impressão   em   regime   de

outsorcing;  comunicações  móveis  e  fixas,  equipamento  e  informático  e  equipamento

de  cópia  e  impressão;  economato  e  papel;  consumíveis  de  impressão,  combusti'veis

rodoviários, eletricidade e gás natural.

Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e infrações Conexas
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A  título   informativo,   foram   remetidos   a   visto   prévio   do   Tribunal   de   Contas   581

contratos e atos em  2017, o que face a  2016 significou  um  incremento de 32% (+  142

contratos e atos) e face a 2015 um incremento de 40% (+166 contratos e atos).

Também a  segregação de funções  mereceu  atenção garantindo que quem  desenvolve

os processos de compra  não  participa  sozinho em j.úris de  procedimentos de aquisição

e não tem competência  para decidir.

Em  2017  continuou-se  a  incentivar  a  utilização  da  plataforma  eletrónica  nas  compras

por forma a garantir uma maior transparência ao processo de aquisição.

Refira-se  ainda  que  a  AGCLD  possui  diversos  procedimentos  atualizados,  aprovados  e

divulgados,   nomeadamente:   Política   de  Aprovisionamento   (Circular   lnformativa   n.9

267   de   04/05/2018);   Manual   da   Contratação   (APR.1012);   Manual   da   Logística   e

Distribuição   (APR.1013);   lnventário   FÍsico   de   Existências   (APR.1016);   Acolhimento   e

lntegração (RHU.1378), entre outros.

3.   Área  de  Gestão  de  Recursos  Humanos

Na sequência  do planeamento  desenvolvido em  planos anteriores,  a Area  de  Recursos

Humanos deu  continuidade  à  implementação  das  medidas  de  melhoria  continuando o

seu desenvolvimento no triénio 2016-2018.

Em   2017   iniciamos   a   elaboração   do   Manual   de   Acolhimento   que,   entretanto,   foi

consolidado  na  revisão  de  procedimento  multissectoriais  e  sectoriais  através  de  dos

principais  procedimentos:  RHU  106 -recrutamento  e  seleção  de  pessoal;  RHU  115  -

ficha  de descrição de funções e  Manual  de Acolhimento onde estão descritos os vários

sectores e suas funções, bem como a  identificação dos colaboradores que executam.

Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas
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Estes procedimentos foram  sendo  atualizados  e  revistos em  2017,  de forma  a  cumprir

a legislação em vigor.

Nesse   sentido,   continuaram   a   desenvolver-se   procedimentos   relacionados   com   o

controlo,  ou   seja,   estão  a   ser  implementados  mecanismos  de  auditoria   interna,   a

desenvolver em  2018.

Na   sequência   de   auditorias   anteriores,   o   espaço  foi   profundamente   reorganizado

melhorando   significativamente    a    ergonomia    de   trabalho    e   o    atendimento    dos

profissionais;   nesse   sentido   dispomos   de   uma   sala   especi'fica   para   entrevistas   e

conversas  que  tanto  os  colaboradores  como  os  funcionários  dos  RH  entendam  que

devem ser reservadas.

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.  As   prestações  de

serviços  passaram  a  adotar novos circuitos de verificação  do trabalho  desenvolvido  de

forma a  prevenir riscos.

Em  2017,  a  tutela  informatizou  ainda  mais  os  pedidos  de  recrutamento  que,  por  sua

vez,  teve  impacto  na  informatização  do  processo  de  recrutamento  tentando  tornar

mais objetivo imunizando-o de eventuais pressões de fraude.

A avaliação  de  desempenho  (SIADAP  3)  é  realizada  eletronicamente.  Neste  momento,

o  SIADAP  está  a  ser  implementado  na  carreira  de  enfermagem  que  obrigou  a  ajustes

no  software,  existindo  planos  para  o  desenvolvimento de  novas funcionalidades como

relatórios online e alertas automáticos.

Relatório do Plano de Gestão de RÍscos de Corrupção e lnfrações Conexas
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Em  matéria de recrutamento foram adotadas as seguintes medidas:

>    Afirmação    de    testes    de    seleção    eletrónicos,    diminuindo    o    erro    e    a

subjetividade;

>    Aplicação  e  estandardização  de  guiões  de  entrevista  objetivando  a  avaliação

dos candidatos;

>    lmplementação  na  página  web  de  formulários  de  candidaturas  espontâneas,

eliminando  eventuais  erros  humanos  no tratamento  manual  das  candidaturas;

com   a   futura   migração   para   o   layout   da   SPMS   é   uma   oportunidade   para

melhorar o sistema eletrónico aumentando o nível de automatização

>    Publicitar na  intranet e na internet os procedimentos concursais simplificados

>    No  recrutamento  e  mobilidade  interna,  elaboração  e  aplicação  de  documento

de    avaliação   de   competências   do   colaborador   permitindo   sistematizar   e

objetivar a informação.

Foram,  também,  alicerçadas  as  rotinas  mensais  de  passagem  dos  scr/.pts  criados  nos

anos  anteriores  para  redução  do  risco  de  erro  de  registos  de  dados com  impacto  em

vencimentos.

Foi   criada   uma   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.

Para  consolidar  este  processo  foi  iniciada  a  revisão  do  procedimento  multissectorial

RHU  106 -recrutamento e seleção de pessoal.

Relatório do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e lnfrações Conexas
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4.   Área  de  Gestão  Hoteleira

No ano de 2017 a AGH procurou assegurar a correta gestão dos contratos a seu cargo,

designadamente   o   acompanhamento   das   prestações   de   serviço,   tendo   resultado

nalguns casos a aplicação de penalizações, conforme  Mapa em anexo.

Foram  igualmente  efetuados  Concursos  Públicos  de  aquisição  de  serviços,  sendo  de

referir   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  confirmacão  e conferência do  mesmo  documento,  efetuadas

por  pessoas  diferentes,  sendo  que  o  ano  de  2017  correspondeu  à  consolidação  das
"Boas Práticas" existentes em matéria de Conferência de faturas.

Pela   1   Ê   vez   e   para   além   dos   instrumentos   de   avaliação,   procuramos   através   da

avaliação  das  Reclamações  do  Gabinete  do  Cidadão,  efectuar  o  cruzamento  com  as

prestações de serviços.

Assim    foram    remetidos    pedidos    de    informação    às    empresas    concessionarias,

procurando  não  só  sensibilizar  para  a  importância  do  cumprimento  dos  Cadernos  de

Encargos,    mas    utilizando    a    informação   das    reclamações    como    instrumento   de

avaliação, dando voz aos Utentes e  Familiares (em anexo mapa).
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Alimentação 9  000 € 12 450  C 10 000  C 3  000 C 3  6SO  € 2  215 € J'0 315  {

ROupa 804€ 1779  € 3  631  € 6  Z14  C

limpeza 818,25  C 1504,0, € S  101,76  € 34 77Z,29  € 42  196,37  €

Transportes
3148 o,24€  N C  Ambulâncias  Contratadas

31480,Z4 €(4  021,48€ Aceite5  pela  empresa  rrüs  asuarda  eiTiissão  de

"      .-      =.    .

Residuos 17,2S  C 26.14 { Z6.40  C 17 86,79  €

Jan]ins 397,44 69.12 1054,08 211,68
`_`\          \:

TOTAl mo2a,72€

Penalizações/notas de crédito 2017

5.   Área  de  Gestão  de  Sistemas  e Tecnologias  de  lnformacão

Para  efeitos  de  execução  das  medidas  adotadas  no  sentido  da  prevenção  de  riscos

conforme  descritos  no  PGRCIC  a  AGSTl  concentrou-se  em  2017,  essencialmente,   na

conceção e desenvolvimento das seguintes áreas:

>    Códigode conduta daAGSTI;

>    Situações de potencial conflito de interesses; e

>    Proposta de ações a desenvolver.

Código de conduta da AGSTI

A  AGSTl  tem  como  código  conduta  o  código  de  ética  do  CHULC,  que  foi  publicado

através   de   Grcular   lnformativa   n.9   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   AGSTl    a

referência   ao   código   de   ética   do   CHULC   e   a   um   conjunto   de   valores   específicos

defendidos para a AGSTl (páginas 12 e 13 do manual  de acolhimento).
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Situações de potencial conflito de interesses

Nos   anos   anteriores   não   foram   identifícadas   situações   de   potencial   ou   concreto

conflito   de   interesses   em   colaboradores   da   AGSTl.   Será,   contudo,   efetuada   nova

análise durante o ano 2017.

Relativamente  às  situações  de  potencial  conflito  com  os trabalhadores  que  saíram  da

AGSTl   nos   últimos   5   anos   para   funções   privadas,   há   a   referir   que   não   existem

colaboradores que  ingressaram em  empresas cujas atividades sejam  passíveis de gerar

conflitos de  interesses com  o  CHULC,  EPE.

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

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

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

de  que  possam  ter  tido  de  forma   ilegi'tima  alguma   mais-valia   pelo  facto  de  terem

desempenhado funções no setor publico.

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

que acumulem funções públicas com  privadas que  estejam  integrados como  membros

de júri de concursos.

Para  participação  em  processos  de  escolha  de  concursos,  todos  os  colaboradores  da

AGSTl têm de assinar uma declaração de incompatibilidades (modelo AGCLD).

Proposta de ações a desenvolver para o CHULC, EPE

A AGSTl  propõe a divulgação das sanções a  aplicar a  colaboradores do CHULC,  EPE,  por

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

provado   prejui'zo   ao   CHULC,   EPE,   ou   de   favorecimento   a   determinada   entidade

individual   ou   coletiva   para   benefi'cio   próprio,   assim   como   o   seguinte   conjunto   de

ações:
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>    Nova divulgação do código de ética do CHULC;

>    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.

A  AGSTl  propõe-se  ainda  desenvolver  um  documento  interno  à  área  para  anotar  a

tomada de conhecimento das medidas mencionadas nos pontos anteriores.

6.   Área  de  Gestão  de  lnstalacões  e  EauiDamentos

A  AGIE  tem  vindo  a  dar  continuidade  à  implementação  de  medidas  e  métodos  de

trabalho,   com   vista   a   uma   organização   mais   virada    para   acções   preventivas   e

correctivas  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 CHULC,  EPE;

>     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;
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>    Avaliação  e  actualização  de  intervenções  em  curso  e  novas com  a  definição  do

técnico responsável pela intervenção, sendo o mesmo divulgado e publicado na

intranet do CHULC,  EPE;

>    Elaboração de inquérito de avaliação de desempenho da AGIE;

>    Elaboração   de   relatório  executivo  de  análise  de   resultados  de   avaliação   de

desempenho da AGIE, tendo sido divulgado aos profissionais do CHULC,  EPE;

>    lmplementação de  registo  e  controlo  de todos os documentos  recebidos,  bem

como todos os documentos enviados;

>    lmplantação de sofiwcJre 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;

>    ElaboraçãodeplanodeacçãodaAGIE;

>    Elaboração de plano de investimento valorizado e priorizado;

>    Registo   de   aquisições   de   prestações   de   serviços   que   servem   de   base   de

comparação  para  novas aquisições sendo efectuada  a  renovação de  prestações

com base comparativa de valores das prestações dos anos transactos;
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>    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 destes atributos;

>    lntervenções    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;

7.   Área  de  Gestão  de  Doentes

A AGD  integra  a  Gestão  de  Doentes  e  as  consultas  externas  centralizadas  em  5  dos  6

pólos hospitalares e os arquivos clínicos centralizados de 3  hospitais do  CHULC.

A  AGD   assenta   a   sua   atividade  em   processos  técnicos  administrativos   de   apoio   à

atividade clínica, em articulação com a estrutura cli'nica e de enfermagem.

Em  2016  promoveu  as  seguintes  ações  para   prevenção  dos  riscos  identificados  no

âmbito do Plano de Ação 2015/2017:

Fatores de risco
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>    lncumprimento  dos  deveres  e  das  responsabilidades  do  conteúdo  funcional:

risco de quebra  do dever de sigilo e de outros deveres funcionais e valores tais

como    a    integridade,    responsabilidade,    imparcialidade    e    prossecução    do

interesse publico.

>    Desadequação   das   competências   técnicas,   inadequação   do   profissional   ao

posto de trabalho e deficit de conhecimento das funções e  dos procedimentos

multissectoriais e da  legislação  aplicável.

No  âmbito  da   reavaliação  dos  principais  processos  passiveis  de  atos  de  corrupção,

foram  identificados  os  riscos  potenciais,  a  avaliação  e  instituição  de  controlos,  que  se

traduziram no seguinte:

Definição   de   obj.etivos   de   avaliação   e   de   competências   sustentadas   em   critérios

objetivos,  contabilizados  e  ponderados  qualitativamente  (no  âmbito  da  aplicação  do

S,ADAP).

Realizou-se  a  monitorização  do  cumprimento  dos  objetivos  com  recurso  aos  registos

informáticos  extrai'dos  das  aplicações  informáticas  CTH,  SONHO,  Aplicação  de  gestão

do Atendimento das Consultas  Externas,  base de dados  partilhada  da AGD  e  aplicação

lcE -lnformação Clinica.

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

cumprimento das regras aplicáveis aos arquivos clínicos.

A Gestão da equipa de recursos humanos afetos a AGD,  promoveu devido a redução e

efetivos e elevado absentismo,  a  rotatividade  dos postos  na  sequência  da avaliação do

grau    de    adequação    dos    mesmos   às    responsabilidades   que    lhe    são   atribuídas,

permitindo concomitantemente a atualização dos conhecimentos.
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As responsabilidades funcionais da equipa  na  execução as diversas tarefas, são sujeitas

a  conferência  e  auditorias,  por  amostragem,  quer  na  Gestão  de  Doentes,  quer  nas

consultas externas centralizadas, quer ainda nos arquivos clínicos centralizados.

Os   circuitos    dos    documentos    e    as   tarefas   da    responsabilidade    da   AGD    estão

claramente  definidos  e  enquadrados  nos  procedimentos  multissectoriais,  competindo

a cada chefia a validação das tarefas.

Existe  uma  aplicação  interna,  base  de  dados  partilhada  da  AGD  onde  são  registadas

por colaborador as tarefas e as datas de execução e uma  base de dados para  registo e

monitorização     dos     pedidos     de     acesso     a     informação     cli'nica,     assegurando-se

uniformização  e  adequação  dos  procedimentos  e  responsabilizando  o  profissíonal  as

tarefas executadas.

A  informação   e  os   processos  da   AGD  são   agregados   numa   única   base  de  dados

partilhada  em  Excel  para  os  6  polos  hospitalares,  permitindo  a  consulta  atualizada  ao

dia e o cruzamento da  informação, constituindo assim  um  instrumento de controlo dos

processos.  Porem considera-se este instrumento de trabalho muito rudimentar porque

não  permite o tratamento com  rapidez  de  registos  quantitativamente  elevados  e  não

permite  o  registo  simultâneo  de  dados  por  mais  do  que  um  utilizador,  tornando  este

processo demorado e complexo.

De  qualquer forma  considera-se fundamental  haver  um  instrumento  de  concentração

e  dados  pro  polo  para  consulta,  prevenção  e  maior  controlo  sobre  os  erros  e  maior

eficácia e celeridade na obtenção a  informação e no controlo dos prazos legais.
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A AGD  precisaria  de ter uma  aplicação  idêntica  a  do tratamento da  informação clinica,

para  registo e  monitorização, também  em  relação  aos  restantes  procedimentos,  mais

concretamente   emissão   de   termo   de   responsabilidade,   conferencia   de   faturas   e

receção de resultados e cumprimento de prazos, o que nesta altura  não é um possi'vel

realizar com  uma  simples folha  Excel.

Foi  realizada  formação em  serviço  nas  matérias da  competência  da  gestão  de doentes

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  medicas  e  perícias,

qualidade dos registos no SIH, entre outros.

Desta  forma  se  promove  a  uniformização  e  adequação  dos  processos  de  acordo  com

as regras e as boas praticas e esclarecimento de dúvidas.

Foram  identificados  os  profissionais  com  maior  risco  de  erro  ou  má  pratica,  para  um

acompanhamento    mais    aproximado    do    seu    desempenho,    investindo    em    mais

formação.

Foram  cumpridos  os  procedimentos  de   integração  dos  novos   profissionais  da  AGD

cumprindo  o  plano  de  integração  em  cada  posto  de  trabalho,  no  ini'cio  de  funções  no

CHULC ou  no novo posto.

Para   controlo   dos   erros   das  tarefas   e   registros   realizados   no  SONHO   e  falhas   no

apuramento   das   entidades   financeiras   responsáveis,   tendo   em   vista   a   cobrança

atempada,   a   AGD   promoveu   mensalmente   junto   das   áreas   de   administração   a

monitorização   dos   erros   de   controlo   de   qualidade   no   CHULC   (6   unidades),   que

abrangem   a   qualidade  dos   registos  informáticos  com   impacto  designadamente   na
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identificação   dos   utentes,   na   estatística   e   na   faturação   e   acompanhamento   da

correção dos erros pelas outras reas (anexo 2: exemplo)

A AGD  identifica  os  erros,  mas  também  promove  ações  de  validação  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

Com   a   preocupação   de   garantir   que   todos   os   colaboradores   compreendem    a

responsabilidade  do  dever  de  confidencialidade  da   informação  Clinica   no  acesso   à

mesma  e  com  o  objetivo  de  garantir  que  este  principio  é  eficazmente  protegido,  os

profissionais  subscrevem   uma   declaração   na  qual   se  vinculam   ao  cumprimento   de

todos os deveres  que  legalmente  lhe competem,  no  âmbito  do  Código  do Trabalho e

da  Lei  Geral  do  Trabalho  em  Funções  Públicas,  especialmente  os  que  decorrem  das

competências      atribui'das,      nomeadamente      a      salvaguarda      e      respeito      pela

confidencialidade  dos  dados   pessoais   (de   identificação)   e  clínicos  dos   utentes  que

tenha conhecimento no exercício das suas funções.

Promoveu-se  a  formação  contínua  e  em  serviço  para  discussão  e  esclarecimento  das

questões inerentes a confidencialidade e da ética profissional.

Promoveu-se  a  participação  em  ações  de formação  para  lidar com  stress  e  prevenção

de conflitos.

Está  definido  e  responsabilizado  o  papel  das  chefias  diretas  pela  cobrança  de  valores

nos  postos  de  trabalho  que  integram  cada   unidade,  através  de   um   procedimento

interno,   de   apresentação   diária   e   atempada   à   AGFC   da   prestação   de   contas   e

documentos,  pelo  cumprimento  das  regras  relativas  a  guarda  de  valores  em  cofre  e  a
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obrigatoriedade  de  relatar  por  escrito  e  de  forma  fundamentada  a  direção  da  área

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

Não foram  registados  desvios  de valores  por cobranças  não  registadas  e sem  emissão

de recibo.

As  situações  de  erro  nas cobranças  foram  objeto  de  avaliação  dos  colaboradores  que

fazem cobranças.

Promove-se  a  formação  contínua  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  sem  substituição  total  dos

postos  e  elevado  absentismo,  teve  implicações  na  qualidade  e  tempo  de  resposta,

sendo  que  a  complexidade  e  a  quantidade  de  tarefas  e  responsabilidades  assumidas

nos últimos anos evoluíram na  proporção inversa. 0 absentismo é muito elevado neste
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grupo profissional,  razão  pela qual o  número reduzido de  profissionais ao serviço pode

constituir  um  risco  de  compromisso  no  exerci'cio  das  boas  praticas  e  incapacidade  de

cumprimento   integral   dos   procedimentos   implementados   por   manifesta   falta   de

tempo face as responsabilidades assumidas, não obstante se manterem as praticas de

monitorização e controlo do risco.

8.   Área  de  Medicina

Na   Área   de   Medicina,   de   acordo   com   o   Plano   que   tinha   sido   definido,   e   outras

necessidades que, entretanto, surgiram, foram tomadas as medidas que se encontram

neste   pequeno   relatório,   elencadas   de   acordo   com   o  objectivo   que   pretenderam

atin8ir.

1 -Exercício  Etico e  Profissional  das  Funções

>   Assinatura de Declaração,  pelos AT, sobre os Direitos e Deveres previstos na  Lei

Geral do Trabalho em  Funções Públicas (Lei  n9 35-2014 de 20 de Junho) e na  Lei

Geral do Trabalho (Lei  n9 7-2009 de  12 de Fevereiro), ambos os diploma com  as

devidas atualizações.

>   Na   avaliação   de   desempenho   de   AT  do   biénio   2017-2018,   estes  valores   e

princípios     vão     ser     considerados     e     valorizados,      nomeadamente     em

competências como  "Orientação  para  o Serviço  Público"  e  "Responsabilidade e

Compromisso com o Serviço".
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>   Cumprimento do  Plano  de  lntegração,  pelos  novos elementos  que  ingressaram

na Área (apesar de terem sido permanências temporárias).

2 -Prestação de lnformações

>    Assinatura  de  Declaração,  pelos  AT,  de  leitura  de  Direitos  e  Deveres  previstos

na  Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (Lei n9 35-2014 de 20 de Junho) e

na  Lei  Geral  do  Trabalho  (Lei  n9  7-2009  de  12  de  Fevereiro),  ambas  com  as

devidas atualizações.

>    Cumprimento do  Plano  de  lntegração,  pelos  novos  elementos que  ingressaram

na Área  (apesar de terem sido permanências temporárias).

>    Utilização    de     password     de     acesso     à     informação,     nomeadamente     na

identificação dos doentes.

Recordamos  que,  dada  a  desmaterialização  dos  processos  clínicos  na  Área  de

Medjcina,    nomeadamente    na    consulta    externa    e    no    internamento,    a

informação cli'nica dos doentes está acessi'vel, apenas, aos médicos,  mediante a

introdução da já  mencionada  password de acesso a  este programa.

3    -    Proceder    ao    registo    de    dados,    no    Sistema    lnformático    Sonho,    relativo    a:

ldentificação do doente; Apuramento de  EFR e Transferência/alta/óbito de doentes.

>    Monitorização  das  listas  de  erros  dos  AT  da  Área  de  Medicina:  envio  para  os

executores,  para  tomada  de  conhecimento  destes  e  respetiva  correção,  pelos

próprios.
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>    Definição  de  objectívo  de  desempenho  de  avaliação  individual  de  2017-2018

(Assistentes  Técnicos)  relativo  ao  número  de  erros  administrativos  dados  no

Sistema lnformático Sonho, que incluem os mencionados neste ponto n9 3.

>    Assinatura,   pelos   AT  da   Área,   da   tomada   de   conhecimento   dos   seguintes

procedimentos  de  qualidade  aprovados  no  CHULC:  ADD   103,   104,   107,   113,

ALT:  101,  102,  e SIS  108,  113  e  116.

>    Verificação  de  todos  os  registos  de  EFR  que  impliquem  a  responsabilidade  de

um terceiro, através da aplicação do questionário de apuramento de EFR.

4 -Cobrança de valores (de Taxas Moderadoras e lndependentes)

>    Aprovação  prévia,  pelo administrador da Área, de todos os recibos que tenham

que ser anulados (com indicação do motivo da anulação).

>    Criação  de  um  procedimento  interno  de  receção  e  depósito  dos  montantes

recebidos    díariamente    por    cada    funcionário,    caracterizado    pela    correta

identificação  de  cada  AT  por  quem  passam  os  montantes  e  pela  contagem  do

numerário  recebido  pelo  coordenador  administrativo  da  Área,  na  presença  de

quem fez a cobrança dos valores aos doentes.

>    Monitorização,  pelos AT responsáveis pelas consultas descentralizadas da Área,

da  entrega dos recibos de pagamento dos valores, Iogo no momento em que o

respetivo pagamento foi feito.

9.   Área  de  Oftalmolo

A   semelhança   de   anos   anteriores   e   no   período   em   análise,   foram   observados   e

seguidos   os   princi'pios   informadores   constantes   do   «Plano   de   Gestão   de   Risco   de

Corrupção   e   lnfrações   Conexas-2016»,   para   a   especialidade   de   oftalmologia,   bem
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como cumpridas as medidas nele estipuladas,  as quais visam  a  promoção e garantia da

transparência e integridade do desempenho dos seus profissíonais.

Da   parte  das  principais  chefias  e  dos  coordenadores  setoriais  tem-se  mantido  um

acompanhamento  direto  e  regular  das  práticas  instituídas  nomeadamente  a  nível  da

descrição, separação e rotatividade de funções, da supervisão e execução de normas e

procedimentos   nomeadamente   sobre   a   identificação   dos   utentes,   do   registo   da

atividade   e   da   monitorização   e   contabilização   dos   valores   cobrados   diariamente

(Circular  lnformativa   n9  299  de  14  de  Maio  de  2018  «Procedimento  Multissetorial-

FIN.101-Cobrança  de taxas  moderadoras»,  Circular  lnformativa  n9  245  de  3  de Junho

de    2015    «Procedimento    Multissetorial-   SDO.103-   Segurança    na    identificação   do

doente»   e   Circular   lnformativa   n9   438   de   20   de   Dezembro   de   2016-   ADD104-

«Referenciação e admissão à primeira consulta e alta de especialidade»).

0  controlo  de  qualidade  dos  registos  elaborado  e  remetido  regularmente  pela  AGD,

tem   sido   uma   das   linhas   de   monitorização   e   supervisão   com   o   correspondente

envolvimento  dos  próprios  na  respetiva  correção.  0  seu  decréscimo  é  um  indicador e

evidência da eficácia das medidas adotadas.

As   exposições   e   reclamações   constituem,   também,   uma   fonte   de   informação,   de

avaliação  e  de  controlo  da  atividade  da  especialidade  não  tendo,  em  nenhum  caso  e

após a respetiva avaliação,  resultado na constatação de desrespeito destes princípios e

linhas de ação.

10.  Area  de  UrÉ!ência  Geral
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Ao  longo  de  2017  a  UGP  promoveu  a  implementação  de  medidas  preventivas  não

obstante   a   adopção   de   algumas   de   caracter  correctivo   com   o   intuito   de   corrigir

constrangimentos/riscos     identificados     no     âmbito     de     avaliações/monitorizações

realizadas.    Na   sequência   das   auditorias   internas,   mensais,   ao   desempenho   dos

profissionais    no    que    respeita    ao   cumprimento    dos    objectivos    traçados,    foram

adoptadas em 2017 as seguintes medidas:

>    Gestão   e   organização   das   equipas   de   recursos   humanos   afectos   à   UGP,

privilegiando   a   rotatividade   dos   postos,   o   que   permitiu   aos   colaboradores,

maior    domínio    e    conhecimento    das    tarefas    e    com    isso    minimizar    os

constrangimentos inerentes ao absentismo, que neste ano foi significativo;

>    Monitorização,   semanal,    do    mapa    de    doentes    estrangeiros   com    código

incorrecto    (notificação    informática    enviada   via    email),    o   que    permitiu    a

correcção atempada dos registos;

>    Monitorização  diária  do  mapa  de  episódios com  EFR  desconhecida  (notificação

informática  enviada  via  email),  o  que  permitiu  o  seu  apuramento  dentro  dos

prazos  estabelecidos   no   procedimento   multissectorial  AAD   103-identificação

do utente na  admissão ao CHULC;

>    0  registo em  impresso próprio (criado para  o efeito),  para confirmar o depósito

em   cofre   da   importâncía   cobrada   no   turno,   efectuado   na   presença   de   2

Assistentes Técnicos, que assinam o documento;

>    A  remoção  dos  envelopes  de  depósito  do  cofre,  para  contabilização  do valor  e

posterior  entrega   na   Área   de  Gestão   Financeira   e  Contabilidade   é  também

acompanhado por 2 Assistentes Técnicos,  que  confirmam  e  rubricam  o  mesmo

documento;
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>    Continuidade   de   utilização   da   aplicação   informática   ARPAT   que   agiliza   as

transferências   para  o  internamento,   pela  visualização  online   das  vagas,   por

polo, serviço, quarto e género.  Esta  medida  permite  uma  melhoria significativa,

bem  como  rigor,  transparência  e  uniformização  procedimental  do  processo  de

gestão de vagas;

>    Para   dar   resposta   aos   pedidos   no   período   de  cobertura   administrativa   ao

CHULC,  16:00h  às  O8:00h  dos  dias  e  nas  24:00h  de  fins-de-semana  e  feriados,

continuidade  de  aplicação  de  outra  funcionalidade  no  ARPAT  que  permita  a

automatização   dos   pedidos   de   enfermagem   à   Urgência   Geral,   em   matéria

transferências,   altas,   óbitos,   admissões   urgentes   e   programadas,   etiquetas,

pré-registo  da  cirurgia  segura,  que  elimina  a  dependência  do  telefone  para  a

concretização  do pedido,  por parte do enfermeiro  e  libertá-lo  para  a  realização

de tarefas  relacionadas com  o  seu  conteúdo funcional.  Esta  medida  potencia  a

diminuição  do  risco de erro  nos  registos,  por compreensão  errada  de dados do

doente e uma correta execução do pedido;

>    A   existência   de   postos   de   trabalho,   em   espaços  físicos   diferentes,   deu-se

continuidade   e   introduziu-se   mais  tarefas  na   utilização  da   pasta   partilhada,

acessi'vel  a  todos  os  assistentes técnicos  adstritos  à  Urgência  Geral,  à  Direcção

de  Urgência e Conselho de Administração, o que permite uma visão abrangente

de análise indispensável  na tomada de medidas correctivas se necessário;

>    Responsabilização dos chefes de equipa administrativos,  pelo cumprimento das

regras relativas à guarda de valores em cofre, bem como da obrigatoriedade de

relatar  por  escrito  à   Coordenação   Administrativa   qualquer  constrangimento

identificado no turno.

>    Os profissionais da  UGP estão vinculados ao cumprimento do sigilo profissional,

através    da    declaração    individual    na    qual    assumem    o    compromisso    do

cumprimento rigoroso deste dever;
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>    Foi  prMlegiada a formação em serviço.

De  referir  também  que  a  equipa  administrativa  da  UGP,  já  com  défice  de  assistentes

técnicos, viu neste período sair alguns colaboradores, cuja substituição não foi feita em

igual  número. A escassez de recursos a complexidade e a quantidade e tarefas, podiam

ter comprometido as boas práticas e os procedimentos implementados, se não fosse a

disponibilidade, dedicação e empenho dos recursos humanos afectos à Área.

Capítulo 3 -Balanço da implementação de medidas

1.    Conclusão

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 i.á existentes que actuam ao nível da prevenção/mitigação de riscos.
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o   presente   relatório   permite-nos,   ainda,  concluir  que   as   medidas  adoptadas  para

prevenção  da  ocorrência  de  situações  de  risco  e  corrupção,  constantes  no  Plano  de

Gestão   de   Riscos   de   Corrupção   e   lnfrações   Conexas,   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.

2.    Pro ostas  de  melhoria

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

de aprofundar o grau  de envolvimento  da  instituição  e os 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 CHULC,  EPE sobre o PGRCIC;

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

configurarem prática de corrupção ou infrações conexas;
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c)    Proposta  para  um  convite  ao  Conselho  da  Prevenção  da  Corrupção  para  uma

sessão de esclarecimentos a todos os colaboradores sobre o PGRCIC.

lgualmente  e  atento  o  conteúdo  da  mais  recente  Recomendação  n.9  5/2012  do  CPC,

de   7   de   novembro,   torna-se   premente   o   cumprimento   das   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  comunicação,  como  se  tratando  de  "quo/quer

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

causa    delas,   tenha   de   tomar   dec.isões   ou   tenha   contacto   com    procedimentos

administrativos  de  qualquer  natureza,  que  possam  afectar,  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,   deverão   ser   elaborados   procedimentos,   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:

111

Elaboração     de     manuais     de     boas     práticas     e     códigos     de     conduta

relativamente a todas as áreas de actuação;

ldentificação      de      potenciais     situações     de     conflitos     de      interesses

relativamente a cada área funcional da sua estrutura orgânica;

ldentificação   e  caraterização   de   áreas   de   risco,   designadamente   as   que

resultem das situações de acumulação de funções;

ldentificação das situações concretas de conflitos de  interesses e respectiva

sanção aplicável aos infratores;
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Desenvolvimento    de    acções    de   formação    profissional    de    reflexão    e

sensibilização   sobre   a   temática   junto   de   todos   os   colaboradores   dos

serviços entre outras medidas;

Promoção  de  mecanismos  de  monitorização  da  aplicação  destas  medidas,

bem como do respectivo sancionamento.

0  CONSELHO  DE ADMINISTRAÇÃO
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ANEXOS:

FICHAS  DE  IDENTIFICAÇÃO  E AVALIAÇÃO  DO  RISCO
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