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1. ENQUADRAMENTO 
 

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado pela Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, é uma 

entidade administrativa independente, que funciona junto do Tribunal de Contas, desenvolvendo 

uma atividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas. 

 

No âmbito da sua atividade, o CPC aprovou as Recomendações n.º 1/2009, de 1 de julho e n.º 1/2010, 

de 7 de abril relativas a “Planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas”, que incidem 

sobre a necessidade de os dirigentes máximos de entidades gestoras de dinheiros, valores e patrimónios 

públicos, suas destinatárias, adotarem e divulgarem planos de gestão de riscos e infrações conexas”, 

assim como a pertinência de procederem à sua publicitação nomeadamente no respetivo sítio da 

Internet. 

 

Por outro lado, o Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, que aprova os Estatutos dos Hospitais 

EPE, no n.º 13 do seu artigo 19º do Anexo II estabelece que o plano de gestão de riscos de corrupção 

e infrações conexas e os respetivos relatórios anuais de execução são aprovados e submetidos pelo 

Conselho de Administração ao Conselho de Prevenção da Corrupção. 

 

Tais planos devem conter, nomeadamente, os seguintes elementos: 

a) Identificação, relativa a cada área ou departamento, dos riscos de corrupção e infrações 

conexas; 

b) Com base na identificação dos riscos, identificação das medidas adotadas que previnam a 

sua ocorrência (por exemplo, mecanismos de controlo interno, segregação de funções, 

definição prévia dos critérios gerais e abstratos, designadamente na concessão de benefícios 

públicos e no recurso a especialistas externos, nomeação de júris diferenciados para cada 

concurso, programação de ações de formação adequada, etc.); 

c) Definição e identificação dos vários responsáveis envolvidos na gestão do plano, sob a 

direção do dirigente máximo do organismo; 

d) Elaboração anual de um relatório sobre a execução do plano. 

Neste âmbito, e considerando que a aprovação do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas, ocorreu em 2016, propõe-se a sua revisão, incluindo-se a alteração/ ajustamento da 

graduação da matriz de risco (i.e., dos níveis de risco) assim como o alargamento a mais uma Área de 

Risco. 

 



  Página 5 de 51 

 

 
 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas | 2020-2022 

 
 

 

 
 

 

Ao rever o Plano mantém-se a estratégia prosseguida de prevenção dos riscos de Corrupção e 

Infração Conexas, aliada a objetivos específicos no âmbito do Combate à Fraude, e fundamentada na 

defesa dos princípios éticos, divulgados a todos os colaboradores, e no permanente aperfeiçoamento 

dos instrumentos de gestão e controlo interno, investindo na transparência e simplicidade dos 

mesmos. 

 

O presente Plano resulta do envolvimento das áreas do CHULC, EPE consideradas como as mais 

suscetíveis de gerarem riscos. Nessa circunstância, pretende-se identificar as principais áreas de 

risco de corrupção, as situações passíveis de gerar conflitos de interesses e incompatibilidades, as 

medidas existentes ou a implementar para prevenir a sua ocorrência, bem como os responsáveis 

envolvidos na gestão do Plano. 

 

A coordenação do processo de preparação e elaboração do Plano é da responsabilidade do Serviço 

de Auditoria Interna (SAI), apresentando-se de seguida o circuito implementado na presente revisão: 

            

 

           

 

 

 

2. ÂMBITO E OBJETIVOS 
 

A elaboração de um instrumento de prevenção de riscos de corrupção para o CHULC, EPE tem como 

objetivo salvaguardar e reforçar a sua credibilidade, no contexto das suas atribuições, 

nomeadamente de quaisquer riscos no âmbito de infrações relacionadas com a prática de atos de 

corrupção. 

Objetivos: 

 Identificar os riscos de corrupção e infrações conexas relativamente a cada área;  

 Identificar, com base no apuramento dos riscos, as medidas já implementadas para prevenir 

a sua ocorrência; 

 Definir e identificar os responsáveis envolvidos na gestão do plano. 

Sistematização das 

funções/ Área 

Envio das tabelas aos 

responsáveis/Área 
Atualização das tabelas 

pelos responsáveis/Área 

Receção das 

tabelas pelo SAI 

Aprovação do 

Plano pelo CA 
Envio do Plano para 

aprovação do CA 

Elaboração do 

Plano pelo SAI 

Análise. consolidação e 

normalização das tabelas 

de cada área pelo SAI 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Conceitos 

 

Tendo presente os conceitos associados a “corrupção” nas suas múltiplas variantes, bem como 

infrações conexas, importa ter presente qual o grau de potenciais riscos em função de cada área 

envolvida do CHULC, EPE. 

 

Para o efeito, e de acordo com as definições que o Tribunal de Contas adotou no seu próprio Plano: 

 

“Risco é definido como o evento, situação ou circunstância futura com a probabilidade de ocorrência e 

potencial consequência positiva ou negativa na consecução dos objetivos de uma unidade 

organizacional” 

 

“A Gestão do Risco é o processo através do qual as organizações analisam metodicamente os riscos 

inerentes às respetivas atividades, com o objetivo de atingirem uma vantagem sustentada em cada 

atividade individual e no conjunto de todas as atividades (Norma de gestão de riscos FERMA1 2003)” 

 

Para além destes conceitos, importa delimitar o objeto dos riscos, ou seja, definir os conceitos 

associados aos crimes e infrações conexas, considerados em diversas fontes e que constituem a base 

do presente Plano, destacando-se as seguintes: 

 

- Código Penal, Decreto–Lei n.º 48/95, de 15 de março; 

- Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

- Código do Procedimento Administrativo, Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro; 

- Recomendação do CPC - Gestão de Conflitos de Interesse do Setor Público, de 7 de novembro de 

2012; 

- Recomendação do CPC – Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, de 1 de 

julho de 2015; 

- Recomendação do CPC de 2 de outubro de 2019 (que revoga a Recomendação de 7 de janeiro de 

2015); 

                                                           
1 FERMA: Federation of Risk Management Associations  



  Página 7 de 51 

 

 
 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas | 2020-2022 

 
 

 

 
 

- Recomendação do CPC de 8 de janeiro de 2020 (que revoga a Recomendação de 7 de novembro de 

2012). 

 

A partir destas fontes é possível delinear três grupos de delitos que se podem incluir nos conceitos 

de “corrupção e infrações conexas”: 

1. Crimes de corrupção; 

2. Crimes conexos; 

3. Infrações conexas. 

 

 
Quadro 1 – Enquadramento dos Delitos  

 
CRIMES DE CORRUPÇÃO (Código Penal) 

Corrupção ativa (Art.º 347º) 
Corrupção passiva (Art.º 373º) 

 
 
 
 

CRIMES CONEXOS (Código Penal) 

Abuso de poder (Art.º 382º) 
Tráfico de influência (Art.º335º) 
Peculato (Art.º 375º) 
Peculato de uso (Art.º 376º) 
Concussão (Art.º 379º) 
Suborno (Art.º 363º) 

Participação económica em negócio (Art.º 377º) 

IN
F

R
A

Ç
Õ

E
S

 C
O

N
E

X
A

S
 

 
 
 
CRIMES CONTRA O SETOR PÚBLICO (Código Penal) 
 

Apropriação ilegítima de bens públicos (Art.º 234º) 
Administração danosa (Art.º 235º) 
Violação de segredo por funcionário (Art.º 383º) 
Falsificação praticada por funcionário (Art.º 257º) 
Usurpação de funções (Art.º 358º) 
Abuso de confiança (Art.º 205º) 

 
 
 
LEI GERAL DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (LTPF) 

Incompatibilidades e impedimentos (Art.º 19º) 
Incompatibilidades com outras funções (Art.º 20º) 
Acumulação com outras funções públicas (Art.º 21º) 
Acumulação com funções ou atividades privadas (Art.º 22º) 
Proibições específicas (Art.º 24º) 
Deveres do Trabalhador (Art.º 73º) 

 
CODIGO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (CPA) 

 

Casos de impedimentos de titulares de órgãos e de agentes 
da Administração Pública (Art.º 69º) 

 

RECOMENDAÇÃO DO CPC  
Conflitos de interesses (Recomendação de 7 nov. 2012 
Contratação pública (Recomendação de 7 jan. 2015)  
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3.2 Qualificação do risco 

Na metodologia adotada pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF)2, no seu próprio plano, o grau de risco 

é classificado de acordo com três categorias: “Elevado”, “Moderado” ou “Baixo”, em função de duas 

variáveis que integram as definições de risco, a saber: 

A. Probabilidade de ocorrência das situações que comportam ‘risco’; 

B. Impacto previsível das infrações. 

A. Probabilidade de ocorrência 

 Elevada: o risco decorre de um processo corrente e frequente da organização; 

 Moderada: o risco está associado a um processo esporádico da organização que se admite 

venha a ocorrer ao longo do ano; 

 Baixa: o risco decorre de um processo que apenas ocorrerá em circunstâncias excecionais. 

B. Impacto previsível 

 Elevado: quando da situação de risco identificada podem decorrer prejuízos financeiros 

significativos para o Estado e a violação grave dos princípios associados ao interesse público, 

lesando a credibilidade do organismo e do próprio Estado; 

 Moderado: a situação de risco pode comportar prejuízos financeiros para o Estado e 

perturbar o normal funcionamento do organismo; 

 Baixo: a situação de risco em causa não tem potencial para provocar prejuízos financeiros ao 

Estado, não sendo as infrações causadoras de danos relevantes na imagem e 

operacionalidade de instituição. 

É através da conjugação destas duas variáveis que se procede à necessária graduação do risco. 

O CHULC, EPE, no que às diferentes áreas envolvidas diz respeito, aplica a metodologia preconizada 

pela National Patient Safety Agency, levando a que a qualificação do risco seja a apresentada pela 

matriz abaixo:   

Quadro 2 – Qualificação do Risco 

Nível do Risco Probabilidade de ocorrência 

 

Impacto 

(consequência) 

1 2 3 4 5 

Muito Raro Raro Provável Muito Provável Quase certo 

5 Catastrófica      

4 Grave      

3 Moderada       

2 Ligeira      

1 Insignificante      

                                                           
2 Temos, igualmente, na área da Saúde o Ministério da Saúde e a ACSS a aplicarem idêntica graduação. 
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Tendo em conta que um dos objetivos do presente Plano é um alinhamento com outros organismos 

públicos, nomeadamente da área da saúde, e que os mesmos, em regra, aplicam a graduação de risco 

a três níveis (1 a 3), considerou-se por conveniente, no que respeita aos contributos dados pelas 

várias áreas do CHULC, EPE, envolvidas no presente trabalho, efetuar a seguinte conversão: 

Grau 1 e 2 – Baixo 

Grau 3 – Moderado 

Grau 4 e 5 - Elevado 

Nesse âmbito, a tabela seguinte apresenta os graus de risco a adotar no presente Plano para a 

atividade desenvolvida em cada uma das áreas envolvidas: 

Quadro 3 – Qualificação do Risco 

 

Matriz de Risco Probabilidade de ocorrência 

Elevada Moderada Baixa 

 

Im
p

a
ct

o
 

P
re

v
is

ív
e

l 
 

Elevado Elevado Elevado Moderado 

Moderado Elevado Moderado Baixo 

Baixo Moderado Baixo Baixo 

 

Apesar da conversão efetuada, as fichas ínsitas do presente documento (ponto 5.), evidenciam, no 

que respeita às duas variáveis da graduação do risco, a classificação apresentada pelas diferentes 

áreas envolvidas. 

 

De acordo com a qualificação do risco, foram identificadas medidas preventivas que se destinam a: 

 EVITAR o risco, eliminado a sua causa; 

 PREVENIR o risco, procurando minimizar a probabilidade da sua ocorrência ou o seu 

impacto negativo; 

 ACEITAR o risco e seus efeitos; 

 TRANSFERIR o risco para terceiros. 

 

Não obstante sejam utilizadas diferentes formulações, as medidas preventivas/mitigação 

correspondem, na generalidade dos casos, aos seguintes meios de defesa e controlo: 

a) Aplicabilidade do Código de Conduta e Ética; 

b) Preparação e tomada de decisões assente numa estrutura de validações hierárquicas; 

c) Aplicação, na validação de processos, do princípio de segregação de funções entre os 

diversos intervenientes e entre os vários níveis hierárquicos; 

d) Aplicação de controlos gerais dos sistemas informáticos e de controlos aplicacionais; 

e) Existência ou necessidade de elaboração de procedimentos ou manuais de boas práticas. 
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Assim, efetuamos uma análise das várias áreas consideradas como as mais suscetíveis de gerarem 

riscos, procurando a sua identificação, bem como os eventos suscetíveis de corrupção e/ou infrações 

conexas. Concomitantemente será avaliado o grau de risco através de medidas preventivas que 

proporcionem o seu controlo efetivo. A metodologia a aplicar deverá, impreterivelmente, ainda 

assentar nas recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção que preveem o alargamento 

do Plano aos cargos de direção de topo (Recomendação de 3/2015 do CPC) e do enfoque na área da 

Contratação Pública (Recomendação de 2 de outubro de 2019 do CPC, que revoga a Recomendação 

1/2015 de 7 de janeiro). Nessa circunstância, elencam-se baixo as referidas áreas: 

 Conselho de Administração/Pessoal Dirigente 

 Área de Gestão Financeira e Contabilidade (AGFC) 

 Área de Gestão de Compras, Logística e Distribuição (AGCLD) 

 Área de Gestão de Recursos Humanos (AGRH) 

 Área de Gestão Hoteleira (AGH) 

 Área de Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação (AGSTI) 

 Área de Gestão de Instalações e Equipamentos (AGIE) 

 Área de Gestão de Doentes (AGD) 

 Área de Medicina 

 Área de Oftalmologia 

 Área de Urgência (UGP) 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E ORGANOGRAMA 

O CHULC, EPE reveste a natureza de entidade pública empresarial e rege-se pelos seus estatutos, 

aprovados em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, pelo regime do setor público 

empresarial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, pelas boas práticas 

associadas ao setor, subsidiariamente pelas disposições do código das Sociedades Comerciais, 

regulamentos internos e normas jurídicas nacionais e internacionais aplicáveis ao setor. 

É um hospital central, com ensino universitário e formação pós-graduada, com elevada diferenciação 

científica, técnica e tecnológica. 

Através da Portaria n.º 115-A/2004, de 30 de janeiro, foi criado o Centro Hospitalar de Lisboa (Zona 

Central), que integrou o Hospital de São José, o Hospital de Santo António dos Capuchos e o Hospital 

do Desterro. 
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Pelo Decreto-Lei n.º 50-A/2007, de 28 de fevereiro, foi criado, com a natureza pública e empresarial, 

o Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, por fusão do Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central) 

com o Hospital de Dona Estefânia e o Hospital de Santa Marta, EPE. 

Posteriormente, pelo Decreto-Lei n.º 44/2012, de 23 de fevereiro, o Centro Hospitalar de Lisboa 

Central, EPE, integrou, por fusão, o Hospital Curry Cabral, EPE e a Maternidade Dr. Alfredo da Costa, 

passando a dispor de seis unidades hospitalares. 

 

O Decreto-Lei n.º 61/2018, de 3 de agosto, estabeleceu o regime jurídico aplicável aos centros 

académicos clínicos, tendo reconhecido este Centro Hospitalar como Centro Universitário e alterado 

a sua denominação para Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, EPE (CHULC, EPE). 

 

Em conformidade com o estipulado nos Estatutos, são órgãos do CHULC, EPE: 

 Conselho de Administração 

 Conselho Fiscal 

 Fiscal único 

 Conselho Consultivo 

 

4.1 Atribuições 

 

São atribuições do CHULC, EPE: 

 Prestar cuidados de saúde diferenciados, de qualidade, em tempo adequado, com eficiência 

e em ambiente humanizado; 

 Intervir na prevenção da doença; 

 Constituir-se como entidade de referência na elaboração de padrões para a prestação de 

cuidados de saúde diferenciados; 

 Promover o ensino, a formação e a investigação nas áreas clínicas e de apoio clínico, como 

condição para uma prática de excelência; 

 Prosseguir a melhoria contínua da qualidade no âmbito do modelo de governação clínica; 

 Promover o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores através da 

responsabilização por resultados, instituindo uma política de incentivos à produtividade, ao 

desempenho e ao mérito, bem como uma política de formação contínua; 

 Desenvolver programas de melhoria da eficiência operacional e da gestão clínica, tendentes 

a garantir o equilíbrio económico-financeiro. 
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4.2 Missão, Visão e Valores 

Missão 

 

O CHULC, EPE, tem por missão prestar cuidados de saúde diferenciados, em articulação com as 

demais unidades prestadoras de cuidados de saúde integradas no Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

A atividade do CHULC, EPE, assegura a cada doente cuidados que correspondam às suas 

necessidades, de acordo com as melhores práticas clínicas e numa lógica de governação clínica, 

promove uma eficiente utilização dos recursos disponíveis, abrangendo, ainda, as áreas de 

investigação, ensino, prevenção e continuidade de cuidados, conforme o primado do doente. 

 
Visão 
 
O CHULC, EPE é um hospital central, com ensino universitário e formação pós-graduada, com elevada 

diferenciação científica, técnica e tecnológica, sendo reconhecido pela excelência clínica, eficácia e 

eficiência assumindo-se como instituição de referência. 

 
Valores 
 
O CHULC, EPE, pauta a sua atividade pelos seguintes valores: a) Competência técnica; b) Ética 

profissional; c) Segurança e conforto para o doente; d) Responsabilidade e transparência; e) Cultura 

de serviço centrada no doente; f) Melhoria contínua da qualidade; g) Cultura de mérito, rigor e 

avaliação sistemática; h) Atividade orientada para resultados; i) Trabalho em 

equipa/multidisciplinar e pluriprofissional; j) Boas condições de trabalho. 

 

4.3 Modelo Organizacional 

 

O funcionamento do CHULC, EPE, tem por objetivos a qualidade e eficiência na prestação dos 

cuidados de saúde e assenta na responsabilidade da gestão. Adota um modelo de gestão participada 

compreendendo os níveis de gestão estratégica, intermédia e operacional e assenta na 

contratualização interna de objetivos e meios.  

 

 Ao Conselho de Administração (CA), a nível estratégico, compete estabelecer os objetivos, 

definir as estratégias, consolidar os projetos, assegurar a sua execução, monitorização e 

controlo, através de políticas de contratualização interna.  
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 Às Áreas, a nível intermédio de gestão, incumbe a transposição das estratégias, objetivos e 

metas do CHULC, EPE, para planos de atividade e orçamentos contratualizados com o CA e 

coordenar a sua execução pelas Especialidades e Unidades Funcionais que as constituem. 

 

 Às Especialidades e Unidades funcionais, a nível da gestão operacional, incumbe a prestação 

direta de cuidados, de acordo com objetivos e metas contratualizados pelo CA para a 

respetiva Área. 

 

 O CHULC, EPE, organiza-se nas seguintes estruturas de atividade: 

a) Estrutura clínica- assenta em processos de gestão por patologias/especialidades, agrupados em 

áreas com afinidade técnica e funcional, numa lógica potencialmente matricial. De forma a 

garantir uma melhoria continuada da qualidade, adotou um modelo de governação clínica, 

envolvendo todos os profissionais, baseando-se num controlo rigoroso do exercício profissional, 

autorregulado e de responsabilização pelas práticas, exigindo o empenho de todos num 

compromisso de atualização permanente e de formação continuada. Assumindo-se que a 

qualidade dos atos clínicos é o principal fator crítico de sucesso de todo o processo assistencial, 

a estrutura clínica deve adotar métodos de trabalho baseados em boas práticas, com definição 

prévia de padrões aceitáveis e implementar um sistema integrado. 

 

b) Estrutura de apoio clínico - A estrutura de apoio clínico assenta em processos técnicos de apoio 

à atividade clínica, numa lógica tendencialmente transversal. O ensino e a investigação, sem 

prejuízo da necessária articulação com a estrutura clínica, dispõem de uma estrutura e órgãos 

próprios, com atividade organizada em programas específicos que garanta a qualidade dos 

mesmos, realçando e evidenciando o desempenho dos profissionais. 

 

c) Estrutura de ensino e de investigação - sem prejuízo da necessária articulação com a estrutura 

clínica, dispõe de uma estrutura e órgãos próprios, com atividade organizada em programas 

específicos. 

 

d) Estrutura de apoio e logística - organiza-se verticalmente adoptando, sempre que possível, 

formas em torno de processos de trabalho. 
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O Organograma do CHULC, EPE é o que abaixo se apresenta: 
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5. AVALIAÇÃO DO RISCO E MEDIDAS PROPOSTAS 

 

5.1 Conselho de Administração/Pessoal Dirigente 

 

Atualmente, exige-se cada vez mais que os dirigentes de topo assegurem a realização dos interesses 

públicos, tomando as decisões mais adequadas e eficientes para a realização harmoniosa dos 

interesses envolvidos, mas que o façam de forma clara e transparente, permitindo que tais decisões 

possam ser sindicáveis pelos cidadãos. 

 

A transparência na gestão pública é uma das principais diretrizes para a construção de um ambiente 

de integridade. Trata-se de um importante mecanismo de prevenção da corrupção e de 

fortalecimento da cidadania. 

 

Assim sendo, e, comparativamente ao Plano anteriormente elaborado, julgou-se por conveniente 

acrescentar a presente área. 

 

Assim, todos os dirigentes e chefias, independentemente do respetivo grau, devem: 

 

 Adotar uma conduta incensurável e uma postura irrepreensível; 

 Agir com isenção, zelo e em conformidade com a Lei; 

 Atuar no respeito pelas regras deontológicas, pautando-se pela observância de valores de 

boa administração e honestidade no desempenho das suas funções; 

 Agir de modo a reforçar a confiança dos cidadãos no que diz respeito à integridade, 

transparência, ética, imparcialidade e eficácia do poder público; 

 Assumir o compromisso da divulgação da Política de Prevenção da Corrupção e 

implementação do respetivo Plano. 

 

O quadro da página seguinte apresenta os riscos identificados, a avaliação do risco e as atividades de 

controlo. 
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5.2 Área de Gestão Financeira e Contabilidade (AGFC) 

À presente área, incumbe, designadamente: 

 

a) Participar na definição das políticas económica, financeira e orçamental; 

b) Executar a política económica, financeira e orçamental; 

c) Elaborar o orçamento anual e analisar mensalmente a sua execução; 

d) Elaborar o balanço, as demonstrações de resultados e o relatório anual, bem como outras 

informações de natureza contabilística, económica ou financeiras solicitadas por entidades 

externas ou CA; 

e) Assegurar o encerramento mensal das receitas e despesas correntes do CHULC, EPE, sem 

prejuízo do disposto em d); 

f) Efetuar a gestão de fundos, emitir faturas e proceder à cobrança das receitas e ao pagamento 

das despesas; 

g) Assegurar uma gestão patrimonial adequada, bem como, organizar, elaborar e manter 

atualizados os registos patrimoniais e contabilísticos; 

h) Assegurar o cumprimento das obrigações fiscais; 

i) Verificar a cobertura orçamental das propostas de despesa, bem como a sua regularidade e 

classificação; 

j) Elaborar e coordenar a contabilidade analítica e manter atualizado o plano de centros de 

custo ou resultados; 

k) Coordenar e controlar as várias fontes de financiamento e a execução financeira dos projetos 

de investimento e dos ensaios clínicos; 

l) Assegurar a implementação de um sistema de custeio; 

m) Assegurar a coerência e correção da informação económico-financeira do CHULC, EPE. 

 

O quadro da página seguinte apresenta os riscos identificados, a avaliação do risco e as atividades de 

controlo. 
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5.3 Área de Gestão de Compras, Logística e Distribuição (AGCLD) 

 

À presente área, incumbe, designadamente: 

a) Propor, executar e controlar o plano e orçamento de compras; 

b) Proceder sistematicamente à avaliação, negociação, e seleção de fornecedores de forma a 

obter as melhores condições de fornecimento para a instituição; 

c) Desenvolver estratégias de compra por fornecedor e por produto, avaliando continuamente 

o mercado; 

d) Propor medidas e projetos de redução de custos quer em investimento quer em consumos; 

e) Determinar o faseamento de entregas em articulação com o serviço de logística; 

f) Garantir a celeridade e eficiência dos processos de aquisição; 

g) Elaborar e gerir o calendário de compras de cada ano; 

h) Articular com a gestão financeira e a contabilidade a atempada conferência de faturas; 

i) Emitir notas de encomenda; 

j) Propor a composição das comissões de escolha, bem como avaliar as respetivas propostas 

garantindo a aplicação dos critérios de escolha previamente definidos; 

k) Propor superiormente as adjudicações e celebrar os contratos de aquisição; 

l) Assegurar o registo e atualização permanente do inventário; 

m) Desenvolver uma adequada política de gestão económica de stocks, nomeadamente 

definindo e controlando os postos de encomenda, bem como os níveis de stocks; 

n) Organizar e gerir armazéns; 

o) Estabelecer e garantir os circuitos adequados de distribuição interna, reposição e devolução, 

com os serviços utilizadores; 

p) Proceder a revisões periódicas dos níveis e perfis de consumo dos centros de custo, bem 

como seguir a evolução dos consumos; 

q) Proceder à receção, conferência e distribuição dos bens entregues; 

r) Controlar a entrada de produtos novos no consumo hospitalar; 

s) Proceder regularmente ao levantamento de artigos sem movimento e registar e identificar 

os que estejam fora do prazo de validade; 

t) Proceder a contagens físicas periódicas nos stocks dos centros de custo; 

u) Proceder à revisão contínua do mestre de artigos, bem como definir as nomenclaturas e 

códigos dos produtos. 

O quadro da página seguinte apresenta os riscos identificados, a avaliação do risco e as atividades 

de controlo. 
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5.4 Área de Gestão de Recursos Humanos (AGRH) 

 

À presente área, incumbe, designadamente: 

a) Assegurar a gestão da dotação global de pessoal do CHULC, EPE, através da execução dos 

respetivos orçamentos, considerando os planos de atividade, independentemente do vínculo 

jurídico dos colaboradores; 

b) Identificar e reportar as necessidades de recursos humanos, promovendo os respetivos 

processos de recrutamento e seleção de pessoal, mediante a competente autorização do CA; 

c) Assegurar o processamento de vencimentos, trabalho suplementar e outros abonos, bem 

como, proceder aos descontos nos termos da legislação aplicável; 

d) Assegurar todos os procedimentos administrativos de gestão de recursos humanos, 

nomeadamente, em matéria de mobilidade (interna e externa), assiduidade, concursos, 

licenças, férias e organização dos tempos de trabalho; 

e) Promover os respetivos procedimentos administrativos de progressão na carreira e de 

reclassificação de recursos humanos; 

f) Assegurar a implementação e desenvolvimento dos sistemas de avaliação de desempenho 

das diferentes carreiras, previstos na Lei e nos instrumentos de regulamentação coletiva de 

trabalho aplicáveis ao CHULC, EPE; 

g) Colaborar na definição e aperfeiçoamento do sistema de informação no que respeita aos 

recursos humanos, de modo a apoiar eficazmente a gestão estratégica, intermédia e 

operacional; 

h) Promover a elaboração e revisão das propostas de regulamentos internos respeitantes a 

recursos humanos; 

i) Proceder à publicação, notificação ou divulgação interna de todos os atos ou decisões do 

CHUCL, EPE, designadamente, em matéria de recursos humanos; 

j) Colaborar com a Área Jurídica e de Contencioso nas instâncias contenciosas de natureza 

laboral. 

 

 

O quadro da página seguinte apresenta os riscos identificados, a avaliação do risco e as atividades 

de controlo. 
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5.5 Área de Gestão Hoteleira (AGH) 

 

À presente área, incumbe o planeamento, direção e controlo das seguintes áreas: 

a) Alimentação; 

b) Limpeza; 

c) Lavagem, tratamento e distribuição de roupa; 

d) Resíduos hospitalares; 

e) Desinfestação; 

f) Apoio Geral; 

g) Concessões diversas de natureza hoteleira; 

h) Central telefónica; 

i) Segurança e portarias; 

j) Transporte de bens; 

k) Transporte de doentes; 

l) Parques e jardins 

 

No âmbito do apoio geral, a AGH procede à gestão de forma centralizada do pessoal de serviços gerais 

que lhe seja afeto. 

 

O quadro da página seguinte apresenta os riscos identificados, a avaliação do risco e as atividades 

de controlo. 
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5.6 Área de Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação (AGSTI) 

 

À presente área, incumbe o planeamento, direção e controlo das seguintes áreas: 

a) Colaborar na definição de políticas conducentes ao desenvolvimento permanente dos 

sistemas de informação e comunicação, de forma a garantir a sua adequação aos objetivos 

do CHULC, EPE e às necessidades dos utilizadores; 

b) Planear, gerir e implementar os projetos no âmbito dos sistemas e tecnologias de 

informação, em articulação com os serviços envolvidos; 

c) Configurar, instalar ou promover a instalação e manter em adequada exploração, as 

infraestruturas de rede de comunicações, as aplicações e o parque de equipamento 

informático, de forma a garantir um desenvolvimento integrado dos sistemas de 

comunicações; 

d) Participar no desenvolvimento e introdução de tecnologias web na instituição; 

e) Emitir pareceres sobre pedidos de bens e serviços informáticos; 

f) Gerir os contratos de manutenção dos equipamentos e das aplicações informáticas; 

g) Definir normas, standards e apoio técnico na utilização de hardware e software; 

h) Apoiar o utilizador na exploração das aplicações informáticas e das tecnologias de 

informação e comunicação; 

i) Dinamizar e promover ações de formação dos utilizadores das aplicações existentes; 

j) Implementar os mecanismos necessários de segurança do sistema informático e promover 

auditorias periódicas à utilização de sistemas e programas informáticos; 

k) Assegurar a manutenção e segurança dos arquivos informáticos do CHULC, EPE. 

 

O quadro da página seguinte apresenta os riscos identificados, a avaliação do risco e as atividades 

de controlo. 
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5.7 Área de Gestão de Instalações e Equipamento (AGIE) 

 

À presente área, incumbe, designadamente: 

a) Estudar e programar a implementação dos diferentes setores de atividade hospitalar, em 

colaboração com os serviços interessados; 

b) Programar e executar as obras de construção, adaptação ou demolição de instalações e 

infraestruturas de abastecimento e saneamento; 

c) Elaborar ou avaliar os projetos técnicos necessários à sua atividade; 

d) Organizar e manter o arquivo das instalações e infraestruturas, e equipamento pesado; 

e) Estudar e programar a manutenção das instalações e infraestruturas, bem como dos 

equipamentos médico-cirúrgicos; 

f) Elaborar e difundir os manuais de procedimentos para utilização de instalações especiais, 

redes de abastecimento e de saneamento e utilização de equipamentos, de acordo com as 

regras de segurança e qualidade aplicáveis e as instruções dos fornecedores; 

g) Assegurar a segurança das instalações e zelar pela utilização regular dos equipamentos; 

h) Participar no planeamento de emergência para substituição ou reforço de sistemas de 

abastecimento e saneamento em situação de crise interna e externa do CHULC, EPE. 

 

O quadro da página seguinte apresenta os riscos identificados, a avaliação do risco e as atividades 

de controlo. 
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5.8 Área de Gestão de Doentes (AGD)  

 

À presente área, incumbe, designadamente: 

a) Assegurar a admissão do utente à primeira consulta da especialidade através da 

monitorização do sistema integrado de referenciação e de gestão do acesso, designado por 

Consulta a Tempo e Horas; 

b) Promover e assegurar a normalização dos procedimentos Administrativos inerentes ao 

percurso do doente na consulta externa desde a sua admissão até à alta; 

c) Definir e aplicar registos de Cuidados de saúde prestados no CHULC, EPE, estabelecendo 

metodologias, procedimentos e circuitos, promovendo uma estratégia integrada de 

Atendimento e de controlo de Qualidade e de monitorização dos registos Administrativos 

relacionados coma atividade assistencial; 

d) Promover a melhor prática, no acesso e na continuidade de cuidados, através da melhoria 

dos procedimentos do Atendimento administrativo e da Qualidade dos registos para efeitos 

estatísticos, faturação e aplicação das normas e legislação aplicável do regime legal de 

cobrança de taxas moderadoras e à aplicação de regimes especiais de benefícios, tendo por 

base a definição de situações determinantes de isenção de pagamento ou comparticipação; 

e) Assegurar a resposta aos pedidos de informação clínica, sob coordenação da Direção Clínica; 

f) Assegurar a emissão e controlo dos termos de responsabilidade emitidos para execução por 

um prestador de serviço externo e proceder à respetiva conferência de faturação; 

g) Assegurar o apuramento de entidades financeiras responsáveis quando não esteja definido 

ou quando haja um terceiro responsável, nos termos do procedimento aprovado; 

h) Proceder a fusão de processos clínicos em articulação AGSTI; 

i) Instruir os processos de assistência médica no estrangeiro e proceder à análise e controlo e 

conferência de despesas inerentes; 

j) Gerir os arquivos clínicos centralizados; 

k) Gerir os secretariados das consultas externas centralizadas e os recursos humanos afetos à 

gestão de doentes; 

l) Gerir as necessidades, instruir os pedidos de expressão de necessidades dos impressos de 

aquisição à ARSLVT e SPMS, e das vinhetas por local de prescrição, assegurar a sua 

distribuição por centro de custo e a gestão dos registos informáticos da sua utilização. 

 

O quadro da página seguinte apresenta os riscos identificados, a avaliação do risco e as atividades 

de controlo. 
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5.9 Área de Medicina 
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5.10 Área de Oftalmologia 
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5.11 Área de Urgência Geral e Polivalente (UGP) 
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6. GESTÃO DE CONFLITOS DE INTERESSES 

 

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) aprovou, em 7 de novembro de 2012, a Recomendação 

n.º 5/2012, que prevê, nomeadamente, que “As entidades de natureza pública, ainda que constituídas 

ou regidas pelo direito privado, devem dispor de mecanismos de acompanhamento e de gestão de 

conflitos de interesses, devidamente publicitados, que incluam também o período que sucede ao 

exercício de funções públicas, com indicação das consequências legais”. 

 

Não obstante os pressupostos que presidiram à emissão daquela Recomendação manterem a sua 

pertinência, considerou o CPC que os mesmos careciam da incorporação das mais recentes alterações 

legislativas, designadamente as introduzidas pelo ‘pacote da transparência’, aprovado em 2019 

(constituído pelas Leis n.ºs 52/2019, de 31 de julho, 60/2019, de 13 de agosto, Lei Orgânica n.º 

4/2019 de 13 de setembro e pela RAR3 n.º 210/2019, de 20 de setembro) pelo que, através da sua 

Recomendação de 08 de janeiro de 2020 procede à revogação  da anterior Recomendação. 

 

Nesta circunstância, o CPC destaca os casos abusivos ou eticamente censuráveis, ou seja, as situações 

suscetíveis de originar interesses incompatíveis entre a esfera pública e a privada ou entre a 

prossecução do interesse coletivo e o particular, salientando que o conceito de conflito de interesses 

inclui qualquer situação, real, aparente ou potencial, de sobreposição de interesses privados sobre 

os interesses públicos de cargos públicos, políticos e administrativos, estão obrigados a defender, 

quer durante o exercício do mandato ou funções, quer mesmo em momento anterior ao exercício ou 

após a sua cessação. 

 

Refere ainda que tanto podem gerar conflitos de interesses situações de trabalhadores que deixam o 

cargo público para assumir funções privadas, como situações de trabalhadores que detêm interesses 

particulares que poderão vir a ser incompatíveis com o interesse geral inerente ao futuro exercício 

de cargo público. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Resolução da Assembleia da República 
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Nestes termos, através da Recomendação de 08 de janeiro de 2020, o CPC passa a recomendar o 

seguinte: 

“(...) 

1. A todas as entidades do Setor Público e a todas as demais entidades, independentemente da sua natureza, que tomam 
decisões, movimentam dinheiros ou valores e intervêm na gestão de património público: 

a) Criem e apliquem mecanismos de acompanhamento e de gestão de conflitos de interesses, devidamente 
publicitados, designadamente manuais de boas práticas e códigos de conduta que incluam, também, os 
períodos que antecedem e sucedem o exercício de funções públicas, em conformidade com o quadro legal e 
os valores éticos da organização; 

b) Incluam nos seus planos de prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas, e respetivos relatórios 
de execução, referência sobre a gestão de conflitos de interesses relativamente a todas as áreas de atuação, 
com identificação das situações de conflitos de interesses para cada área funcional da sua estrutura 
orgânica, tendo em conta os resultados de autoavaliações que realizem sobre a política de gestão de 
conflitos de interesses; 

c) Implementem medidas adequadas a prevenir e gerir situações de conflitos de interesses, reais, aparentes ou 
potenciais, quer envolvam trabalhadores que deixaram o cargo público para exercer funções privadas, quer 
trabalhadores que transitem do setor privado para o exercício de cargos públicos e sejam detentores de 
interesses privados que possam vir a colidir com o interesse geral no exercício do cargo público; 

d) Atribuam particular atenção, dado o risco potencial acrescido, às situações de duplas circulações entre o 
setor público e o privado, designadas por “duplas portas giratórias”, quer do setor privado ----       setor 
público ----         setor privado, quer do setor público ----       setor privado ----          setor público; 

e) Garantam a subscrição de declarações de interesses, incompatibilidades e impedimentos, pelos dirigentes e 
trabalhadores, relativamente a cada procedimento que lhes seja confiado no âmbito das suas funções e no 
qual tenham influência, nas quais assumam de forma inequívoca a inexistência de impedimentos ou de 
interesses privados que possam colocar em causa a isenção e o rigor que deve pautar a sua ação; 

f) Promovam uma cultura organizacional em ordem à inexistência de situações de conflitos de interesses; 
g) Desenvolvam ações de formação profissional de reflexão e sensibilização sobre a temática dos conflitos de 

interesses, junto de todos os trabalhadores dos serviços; 
h) Promovam a responsabilidade individual de todos os trabalhadores, reconhecendo e destacando as boas 

práticas e os bons exemplos de serviço público e promovendo atitudes ativas de recusa de contacto e 
processamento relativamente a procedimentos administrativos em que, sob qualquer forma, tenham um 
interesse, ainda que através de terceiro; 

i) Estabeleçam mecanismos de monitorização da aplicação das medidas tomadas para prevenir e gerir 
situações de conflitos de interesses, bem como de sancionamento dos casos de incumprimentos das 
obrigações declarativas de interesses, incompatibilidades e impedimentos; 

j) Identifiquem e caracterizem áreas de risco, designadamente as que resultem das situações de acumulação 
de funções, cujo tratamento deve ser efetuado no âmbito e nos mesmos termos do Plano de Gestão de Riscos 
de Corrupção e infrações conexas; 

k) Assegurem no caso do exercício de cargos públicos em acumulação ou por inerência de funções, a adoção 
de idênticos procedimentos de controlo que garantam a imparcialidade dos atos praticados, mediante a 
prévia verificação das situações de impedimento, designadamente as previstas no Código do Procedimento 
Administrativo e em legislação específica; 

l) Observem relativamente a eventuais conflitos de interesses na contratação pública do disposto na 
Recomendação do CPC, de 2 de outubro de 2019; 

m) Estabeleçam situações de obrigatoriedade de declarar o recebimento de ofertas no exercício de funções; 
n) Procedam regularmente a uma autoavaliação da respetiva política de gestão de conflitos de interesses 

através da resposta sequencial às seguintes questões: 
 Considera que gere adequadamente as situações de conflitos de interesses? 
 Dispõe de políticas e procedimentos adequados para gerir as situações de conflitos de 

interesses? 
 Está a aplicar devida e efetivamente as políticas e procedimentos de gestão de 

conflitos de interesses?  

(…)” 
Neste contexto, importa referir que o CHULC, EPE, dispõe de um Código de Conduta e Ética, que se 

encontra publicitado no seu portal e na internet, refletindo medidas de prevenção que acautelam os 



  Página 47 de 51 

 

 
 

Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas | 2020-2022 

 
 

 

 
 

riscos associados a situações de conflito de interesses, nomeadamente (cfr. Artigo 7.º - 

Imparcialidade e conflito de interesses): 

“(…) 

1. Não pode haver lugar a decisões por quem se encontre numa situação de conflito de interesses, quando se verifique 

uma situação de impedimento ou numa situação que seja fundamento de escusa ou suspeição.  

2. Para efeitos do número anterior existe conflito de interesses sempre que os colaboradores tenham interesse em 

matéria que possa influenciar, ou aparentar influenciar, o desempenho imparcial das suas funções.  

3. Por interesse entende‐se qualquer potencial vantagem para o próprio ou terceiros, observando‐se em geral o 

disposto sobre impedimentos, recusas e escusas no Código do Procedimento Administrativo, as proibições específicas 

previstas na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e os regimes específicos de incompatibilidades determinados 

por legislação especial do sector da saúde.  

4. Os colaboradores do CHLC, E.P.E. não podem intervir, em circunstância alguma num processo decisório, sempre que 

estiver em causa atos e ou assinatura de contratos, em que haja direta ou indiretamente interesses pessoais, de 

cônjuges, parentes e afins ou de pessoas que com os colaboradores vivam em comunhão de bens, e ainda sociedades 

com as quais detenham direta ou indiretamente qualquer tipo de interesse ou participação. 

5. Os colaboradores do CHLC, E.P.E. que se encontrem perante um conflito de interesses, atual ou potencial, devem 

tomar imediatamente as medidas necessárias para evitar, sanar ou fazer cessar o conflito em causa, em conformidade 

com as disposições do presente Código e da lei. 

 A resolução de conflitos de interesses respeita as disposições legais, regulamentares e contratuais em vigor. 

(…)” 

 

Considerando a presente Recomendação do CPC, foram identificadas as principais, e potenciais, 

situações de Riscos de Conflitos de Interesses às quais os trabalhadores do CHULC, EPE estarão 

sujeitos e respetivas Medidas Preventivas: 

a. Conflito de interesses no exercício das suas funções; 

b. Conflito de interesses aquando dos procedimentos de contratação pública; 

c. Conflito de interesses aquando de acumulação de funções; 

d. Conflito de interesses aquando da saída de trabalhadores para entidades privadas; 

e. Conflito de interesses aquando da aceitação de cargos por trabalhadores em entidades 

privadas que foram abrangidas por decisões em que, direta ou indiretamente, aqueles 

participaram no exercício de funções públicas. 

A circunstância do presente PGRIC referente aos anos 2020-2022, apenas ser elaborado no 3º 

Quadrimestre de 2021, deve-se ao facto do responsável do serviço de auditoria interna se ter 

aposentado em março de 2020 e a entrada do novo responsável ter ocorrido em 15 de junho de 2021. 

Assim sendo, e não obstante a matéria apresentada no presente ponto, esta apenas terá completa 

operacionalização no próximo ano (2022). No que concerne ao Código de Conduta e Ética, afigura-se 

que este deverá ser alvo de revisão no sentido de incorporar na globalidade a Recomendação em 

apreço. 
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O quadro seguinte detalha os riscos identificados, a avaliação do risco e as atividades de controlo a 

serem observados. Não obstante o reporte apresentado por algumas das áreas envolvidas já 

contemplar alguns destes riscos, estes, com exceção da atividade ‘Contratação Pública’, devem ser 

levados em consideração por todas as áreas envolvidas dada a sua natureza transversal. 
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As páginas seguintes apresentam os modelos de declaração referidos anteriormente. 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONFLITOS DE INTERESSES 

 

_____________________________________________________________________ (nome completo), a exercer funções de 

_____________________________________________________________________ no CHULC, EPE , Serviço_______________________________________ , e 

responsável/interveniente no processo ______________________________________________________________________ declara  sob sua honra 

não estar abrangido (a), na presente data, por quaisquer conflitos de interesses com o Processo Referido. 

 

____________________, ____ de _____de _____ 

______________________________________________________ 

(assinatura) 

 

 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE OFERTAS 

 

_____________________________________________________________________ (nome completo), a exercer funções de 

_____________________________________________________________________ no CHULC, EPE , Serviço ______________________________________ e,  

responsável /interveniente no processo ______________________________________________________________________, não obstante o exposto 

no Código de Conduta e Ética (Artigo 9º), declara que recebeu as ofertas simbólicas de valor diminuto listadas a seguir, e que, 

sob sua honra, não colocam em causa a isenção e objetividade na tramitação processual. 

 

____________________, ____ de _____de _____ 

______________________________________________________ 

(assinatura) 

Lista de ofertas: 

Data Item Responsável pela oferta 

 (repetir as linhas necessárias)  

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES 

 

_____________________________________________________________________ (nome completo), a exercer funções de 

______________________________________________________________________no CHULC, EPE , Serviço _______________________________,  declara  sob 

sua honra que as funções de __________________________________________________________________________________ (descrição das funções) 

acumuladas em _______________________________________________________________________ (local de acumulação), e que foram autorizadas 

em ______________________________não colidem, sob forma alguma, com as funções que exerce, nem colocam em causa a isenção e 

o rigor que deve pautar a sua ação. 

 

____________________, ____ de _____de _____ 

______________________________________________________ 

(assinatura) 
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7. CONTROLO E MONITORIZAÇÃO DO PLANO 

 
Por ser um instrumento de gestão dinâmico, o presente PGRGIC, será revisto todos os triénios, ou, 

sempre que se justifique, mediante proposta apesentada ao CA pelo SAI. Será igualmente revisto 

sempre que necessário e por proposta apresentada pelos Responsáveis pelas Áreas envolvidas. 

 

Não obstante esta possibilidade, aqueles Responsáveis deverão diligenciar no sentido do envio ao 

SAI, com uma periodicidade anual, de relatório circunstanciado (Relatório de Execução), onde 

deverão ser evidenciados os seguintes itens: 

 Fase em que se encontra a implementação das medidas preventivas definidas, a saber: 

 Implementada 

 Em implementação (com indicação da previsão do seu término) 

 Não implementada (com calendarização da sua implementação); 

 Necessidade da sua atualização. 

 

Com a mesma periodicidade, o PGRCIC do CHULC, EPE será apresentado pelo SAI ao CA para 

aprovação e, em cumprimento do ponto 1.2 da Recomendação de 01 de julho de 2009 do CPC, será 

dado conhecimento ao CPC. 

 

Ainda em cumprimento da Recomendação n.º 1/2010, de 07 de abril do CPC, o mesmo Plano deve 

ser publicitado no Portal do CHULC, EPE. 


