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1. Introdução
 O Conselho de Prevenção da Corrupção (doravante “CPC”), criado pela Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, é uma
entidade administrativa independente que funciona junto do Tribunal de Contas e que tem como objetivo
desenvolver, nos termos da lei, atividades de âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção e infrações
conexas.

No âmbito da sua atividade, o CPC aprovou a 1 de julho de 2009, uma recomendação sobre “Planos de gestão
de riscos de corrupção e infrações conexas”, nos termos da qual “Os órgãos máximos das entidades gestoras de
dinheiros, valores ou patrimónios públicos, seja qual for a sua natureza, devem elaborar planos de gestão de
riscos de corrupção e infrações conexas”.

Com o entendimento de que a corrupção e os riscos conexos são um obstáculo grave ao normal funcionamento
das instituições e de que a gestão do risco é essencial nas relações entre os cidadãos e a Administração, o
Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil (“doravante IPOLFG” ou “Instituto”) elaborou em
2010 um primeiro Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas. Por forma a ajustar a sua
estratégia de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas à evolução da sua atividade operacional e dos
seus recursos, e de melhor acompanhar os novos desafios, o Hospital procede à revisão e atualização do seu
Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas de 2019.

Desta forma e de acordo com as recomendações do CPC, o documento estabelece:

· As orientações sobre a gestão de riscos de corrupção e infrações conexas;
· Os critérios de classificação de risco;
· Os controlos implementados, bem como as ações de melhoria que visam mitigar os riscos identificados.

Como referido anteriormente, o PGRCIC constitui uma revisão e atualização do Plano de Gestão elaborado em
2010 e como tal teve como base de partida o antigo Plano. Este Plano expõe uma lista de riscos de corrupção e
infrações conexas que são atuais, assim como os controlos que o IPOLFG considera ter implementado de forma
a mitigar os riscos. Adicionalmente, e após uma análise teórica sobre a eficácia dos controlos implementados, é
apresentado um conjunto de iniciativas com o objetivo de reforçar os controlos existentes ou mitigar riscos para
os quais não foram detetados controlos.
Consecutivamente, este documento visa ser um instrumento:

· Dinâmico;
· Que reforce o sistema de controlo interno já existente;
· Que potencie a implementação de medidas e políticas anticorrupção; e,
· Que fomente melhorias contínuas no IPOLFG.

Tendo em atenção as considerações antecedentes, o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações
Conexas revisto, apresenta a seguinte estrutura:

1. Caracterização do IPOLFG;
2. Compromisso Ético;
3. Riscos de corrupção e infrações conexas;
4. Controlo e monitorização do plano;
5. Comunicação do Plano.
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2.Caracterização do IPOLFG
2.1. Enquadramento
O Instituto Português de Oncologia Lisboa Francisco Gentil (IPOLFG) foi criado em 1923 sob a tutela do Ministério
da Instrução Pública, antiga designação do atual Ministério da Educação e integrado no Ministério da Saúde em
1987, assumindo-se, a partir dessa data, como hospital de referência para a área oncológica no Serviço Nacional
de Saúde (SNS).

O IPOLFG é um Hospital Público revestindo a natureza de entidade pública empresarial, conferida pelo Decreto-
Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, que recebe cerca de 14 mil novos doentes/ano (dados de 2018), com uma
média etária de 57, 9 anos e predominância do género feminino (56%). O IPOLFG tem em tratamento doentes
de todos os distritos de Portugal Continental e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e é o hospital
que recebe maior número de doentes provenientes dos PALOP, ao abrigo de protocolos de cooperação para o
desenvolvimento, no âmbito do Ministério da Saúde (cerca de 200 doentes/ano, dados de 2018).

O IPOLFG desenvolve a sua atividade de forma articulada e integrada nas áreas de:

· Investigação;
· Ensino;
· Prevenção;
· Diagnóstico;
· Tratamento; e
· Reabilitação.

Conta, à data de 31 de dezembro de 2018, com 1896 colaboradores, distribuídos de acordo com o que se segue:

· Conselho de Administração e Corpo Dirigente (23 colaboradores);
· Pessoal Médico (365 colaboradores);
· Pessoal de Enfermagem (550 colaboradores);
· Pessoal Técnico Superior das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (72 colaboradores);
· Outros colaboradores (886 colaboradores).

O IPOLFG conta atualmente com uma lotação de cerca de 287 camas para internamento de doentes e ainda um
Lar com lotação de 114 camas, utilizadas por doentes em tratamento ambulatório e seus acompanhantes. Em
média, por ano, o IPOLFG realiza um total de cerca de 350.000 consultas, das quais mais de 250.000
correspondem a consultas médicas, dividindo-se as restantes em consultas de enfermagem e de outros
profissionais, realiza cerca de 7.000 cirurgias, com cerca de 12.000 doentes saídos do internamento, 90
transplantes de medula óssea, 36.000 tratamentos de quimioterapia e 85.000 tratamentos de radioterapia, por
ano. Em 2018 o Instituto recebeu cerca de 13.923

1
novos utentes.

2.2. Missão
A missão do IPOLFG foca-se na prestação de cuidados de saúde de excelência, em todos os domínios da sua
intervenção, na promoção e contributo para o ensino pré e pós-graduado e no incentivo à investigação,
pautando-se por princípios científicos, de humanização, de motivação e pertença para os cidadãos e para os
profissionais.

2.3. Visão
O IPOLFG é um hospital oncológico que tem como visão constituir-se como modelo de referência para o SNS na

1
De acordo com o Relatório e Contas 2018.
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prestação de cuidados, no ensino pré e pós-graduado e na investigação. O IPOLFG afirma-se na criação de valor
através de políticas de sustentabilidade, eficiência e reconhecimento externo.

2.4. Valores
Os valores por que se rege procuram evidenciar o compromisso do IPOLFG na orientação das suas atividades:

· Respeito pelos doentes;
· Práticas humanizadoras;
· Acesso a todos os doentes;
· Padrões clínicos e técnicos de excelência (certificação internacional);
· Inovação e melhoria contínua de qualidade;
· Valorização e reconhecimento dos seus trabalhadores;
· Princípios de eficiência e de economia.

2.5. Estrutura
2.5.1 Órgãos Sociais

Conselho de Administração (CA) 2018-2020:

· Presidente do Conselho de Administração: João Oliveira;
· Diretor Clínico e Vogal Executivo: João Geraldes Freire;
· Enfermeira Diretora e Vogal Executiva: Maria Paula Branco;
· Vogal Executiva: Sandra Gaspar;
· Vogal Executivo: Júlio Pedro.

O Conselho de Administração tem as competências definidas no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro,
nomeadamente:

· Propor os planos de atividades anuais e plurianuais e respetivos orçamentos, bem como os demais
instrumentos de gestão previsional legalmente previstos, e assegurar a respetiva execução;

· Celebrar contratos-programa externos e internos;
·  Definir as linhas de orientação a que devem obedecer a organização e o funcionamento do hospital

E. P. E., nas áreas clínicas e não clínicas, de novos serviços, sua extinção ou modificação;
·  Definir as políticas referentes a recursos humanos, incluindo as remunerações dos trabalhadores

e dos titulares dos cargos de direção e chefia;
·  Autorizar a realização de trabalho extraordinário e de prevenção dos trabalhadores do hospital E.

P. E., independentemente do seu estatuto, bem como autorizar o respetivo pagamento;
·  Designar o pessoal para cargos de direção e chefia;
·  Aprovar o regulamento disciplinar do pessoal e as condições de prestação e disciplina do trabalho;
·  Apresentar os documentos de prestação de contas, nos termos definidos na lei;
·  Aprovar e submeter a homologação do membro do Governo responsável pela área da saúde o

regulamento interno e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares aplicáveis;
·  Decidir sobre a realização de ensaios clínicos e terapêuticos, ouvida a comissão de ética, sem

prejuízo do cumprimento das disposições aplicáveis;
·  Acompanhar e avaliar sistematicamente a atividade desenvolvida pelo hospital E. P. E.,

designadamente responsabilizando os diferentes setores pela utilização dos meios postos à sua
disposição e pelos resultados atingidos, nomeadamente em termos da qualidade dos serviços
prestados;

·  Tomar conhecimento e determinar as medidas adequadas, se for caso disso, sobre as queixas e
reclamações apresentadas pelos utentes;

·  Decidir sobre a admissão e gestão do pessoal;
·  Autorizar a aplicação de todas as modalidades de regimes de trabalho legalmente admissíveis;
·  Exercer a competência em matéria disciplinar prevista na lei, independentemente da relação

jurídica de emprego;
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·  Acompanhar a execução do orçamento, aplicando as medidas destinadas a corrigir os desvios em
relação às previsões realizadas;

·  Assegurar a regularidade da cobrança das dívidas e autorizar a realização e o pagamento da
despesa do hospital E. P. E.;

·  Tomar as providências necessárias à conservação do património afeto ao desenvolvimento da sua
atividade e autorizar as despesas inerentes, previstas no plano de investimentos.

Conselho Fiscal (CF) 2018-2020:

· Presidente: João Manuel Cravina Bibe;
· Outros Membros:

· Maria do Carmo Costa da Silva Carvalho (Vogal);
· Luís Fernando da Costa Baptista (Vogal);
· Anabela Mendes Garcia Barata (Vogal Suplente).

O Conselho Fiscal tem as competências definidas no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro,
nomeadamente:

· Dar parecer sobre o relatório de gestão;
· Acompanhar com regularidade a gestão através de balancetes e mapas demonstrativos da execução

orçamental;
· Manter o conselho de administração informado sobre os resultados das verificações e dos exames a

que proceda;
· Propor a realização de auditorias externas, quando tal se mostre necessário ou conveniente;
· Pronunciar-se sobre qualquer outro assunto em matéria de gestão económica e financeira que seja

submetido à sua consideração pelo conselho de administração;
· Dar parecer sobre a aquisição, arrendamento, alienação e oneração de bens imóveis;
· Dar parecer sobre a realização de investimentos e a contração de empréstimos;
· Elaborar relatórios da sua ação fiscalizadora, incluindo um relatório anual global;
· Pronunciar-se sobre assuntos que lhe sejam submetidos pelo conselho de administração, pelo

Tribunal de Contas e pelas entidades que integram o controlo estratégico do sistema de controlo
interno da administração financeira do Estado.

Revisor Oficial de Contas (ROC) 2018-2020:

· João Cipriano e Associados, SROC nº 119, Lda., representada por João Amaro Santos Cipriano, ROC
nº 631

O Revisor Oficial de Contas tem as competências definidas no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de
fevereiro, nomeadamente:

· Proceder a todos os exames e verificações necessários à revisão e certificação legais das contas;
· Verificar da regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhe servem de

suporte;
· Verificar, quando o julgue conveniente e pela forma que entenda adequada, a extensão da caixa e

as existências de qualquer espécie de bens ou valores pertencentes à empresa ou por ela recebidos
em garantia, depósito ou outro título;

· Verificar a exatidão dos documentos de prestação de contas;
· Verificar se os critérios valorimétricos adotados pelo hospital E. P. E., conduzem a uma correta

avaliação do património e dos resultados.

Conselho Consultivo
O Conselho Consultivo tem as competências definidas no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro,
nomeadamente:
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· Apreciar os planos de atividade de natureza anual e plurianual;
·  Apreciar todas as informações que tiver por necessárias para o acompanhamento da atividade do

hospital E. P. E.;
·  Emitir recomendações tendo em vista o melhor funcionamento dos serviços a prestar às

populações, tendo em conta os recursos disponíveis.

À data aguarda-se a nomeação do Conselho Consultivo, com a composição definida no referido diploma.

Auditoria Interna (AI)
O serviço de AI tem as competências definidas no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro,
nomeadamente:

· A avaliação dos processos de controlo interno e de gestão de riscos, nos domínios contabilístico,
financeiro, operacional, informático e de recursos humanos, contribuindo para o seu
aperfeiçoamento contínuo;

· Fornecer ao conselho de administração análises e recomendações sobre as atividades revistas para
melhoria do funcionamento dos serviços;

·  Receber as comunicações de irregularidades sobre a organização e funcionamento do hospital E. P.
E., apresentadas pelos demais órgãos estatutários, trabalhadores, colaboradores, utentes e cidadãos
em geral;

·  Elaborar o plano anual de auditoria interna;
·  Elaborar anualmente um relatório sobre a atividade desenvolvida, em que se refiram os controlos

efetuados, as anomalias detetadas e as medidas corretivas a adotar;
·  Elaborar o plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas e os respetivos relatórios

anuais de execução.

2.5.2 Órgão de Apoio Técnico2

Comissão de Ética (CE)
A CE tem como funções:

· Zelar, no âmbito do funcionamento do Instituto, pela salvaguarda da dignidade e integridade
humanas;

· Emitir, por sua iniciativa ou por solicitação, pareceres sobre questões éticas no domínio das
atividades do Instituto;

· Pronunciar-se sobre os protocolos de investigação científica, nomeadamente os que se refiram a
ensaios de diagnóstico ou terapêutica e técnicas experimentais que envolvam seres humanos e seus
produtos biológicos, celebrados no âmbito do Instituto;

· Pronunciar-se sobre os pedidos de autorização para a realização de ensaios clínicos no Instituto e
fiscalizar a sua execução, em especial no que respeita aos aspetos éticos e à segurança e integridade
dos sujeitos do ensaio clínico;

· Pronunciar-se sobre a suspensão ou revogação da autorização para a realização de ensaios clínicos
no Instituto;

· Reconhecer a qualificação científica adequada para a realização de ensaios clínicos, relativamente
aos médicos do Instituto;

· Promover a divulgação dos princípios gerais da bioética pelos meios julgados adequados,
designadamente através de estudos, pareceres ou outros documentos, no âmbito dos profissionais
de saúde do Instituto;

· Elaborar e enviar ao CA o relatório anual de atividades.

Comissão Médica:
A Comissão Médica tem como funções:

2
Conforme previsto no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro (vide artigo 24.º).
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· Dar pareceres sobre assuntos submetidos à sua apreciação pelo diretor clínico, designadamente
sobre o desenvolvimento do internato médico;

· Propor as medidas consideradas necessárias para a melhoria do desempenho médico no Instituto;
· Dar parecer relativamente a aspetos que envolvam possíveis desvios da boa prática médica.

Comissão de Enfermagem:
A Comissão de Enfermagem tem como funções:

· Dar pareceres sobre assuntos submetidos à sua apreciação pelo enfermeiro diretor;
· Colaborar na realização dos planos de atualização profissional do pessoal de enfermagem;
· Dar parecer e colaborar na execução da regulamentação interna para o sector de enfermagem.

Conselho Técnico dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
O Conselho Técnico dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica tem a composição e competências
definidas no Decreto-Lei n.º 111/2017, de 31 de agosto, integrando o seu conteúdo funcional:

· Conceber, planear e recolher os meios e prestar os serviços e cuidados de saúde necessários à
prevenção da doença, à manutenção, defesa e promoção da saúde e do bem-estar e qualidade de
vida do indivíduo e da comunidade;

· Assegurar, através de métodos e técnicas apropriadas, o diagnóstico, o tratamento e reabilitação do
doente, procurando obter a participação esclarecida deste no seu processo de prevenção, cura e
reabilitação;

· Preparar e esclarecer o doente ou o utente para a execução dos exames ou intervenção,
assegurando a sua vigilância durante os mesmos, bem como no decurso do respetivo processo de
diagnóstico, tratamento, reabilitação, por forma a garantir a eficácia e efetividade daqueles;

· Aceder aos dados clínicos e outros relativos aos utentes que lhe forem confiados, necessários ao
correto exercício das suas funções, com sujeição ao sigilo profissional;

· Desenvolver métodos de trabalho com vista à melhor utilização dos meios, promovendo a circulação
de informação, bem como a qualidade e a eficiência dos serviços, designadamente, colaborar em
atividades de formação e de desenvolvimento profissional contínuo dos profissionais em exercício
de funções;

· Conceber, planear, recolher, registar e efetuar o tratamento e análise de informação relativa ao
exercício das suas funções, incluindo a que caracteriza o nível de produção, atividade ou qualidade
da equipa em que está integrado, e a que seja relevante para os sistemas de informação
institucionais na área da saúde;

· Participar e promover ações que visem articular as diferentes redes e níveis de serviços e/ou
cuidados de saúde;

· Assegurar o aprovisionamento e manutenção dos materiais e equipamentos com que trabalha,
participando no planeamento das necessidades e integrando as respetivas comissões de análise e
escolha;

· Integrar júris de concursos, dentro da sua área de atividade;
· Colaborar no processo de desenvolvimento de competências de estudantes do ensino superior das

áreas profissionais respetivas.

Comissão de Humanização e Qualidade dos Serviços
A Comissão de Humanização e Qualidade dos Serviços tem como funções:

· Dar parecer sobre a formulação da política de qualidade;
· Emitir recomendações sobre as linhas de orientação do plano de ação anual de qualidade;
· Acompanhar e controlar a execução do plano.

Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos
Antimicrobianos
O Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos
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Antimicrobianos tem como funções:

· Definir, implantar e monitorizar um sistema de vigilância epidemiológica de estruturas, processos e
resultados, dirigido a situações de maior risco;

· Propor recomendações e normas para a prevenção e controlo da infeção e a monitorização da sua
correta aplicação;

· Fornecer aos serviços interessados informação pertinente referente a microrganismos isolados e à
sua resistência a agentes antimicrobianos;

· Colaborar na definição da política de antibióticos, antissépticos, desinfetantes e esterilização do
Instituto;

· Definir e implementar normas e circuitos para comunicação dos casos de infeção em doentes e
pessoal;

· Proceder a inquéritos epidemiológicos e divulgar os seus resultados dentro do Instituto;
· Participar no programa de promoção da qualidade do Instituto;
· Colaborar na formação em serviço e em outras ações de formação levadas a cabo pelo Instituto na

área do controlo da infeção;
· Dar pareceres em projetos de execução de obras e na aquisição de equipamentos e bens de consumo

ou serviços relacionados com a prevenção e controlo da infeção;
· Colaborar na aplicação das normas legais sobre as condições de saúde e segurança no trabalho;
· Colaborar na apreciação das normas legais relativas à recolha, transporte e eliminação dos resíduos

hospitalares;
· Desenvolver um sistema de avaliação das ações empreendidas;
· Elaborar e apresentar à aprovação do CA o plano de ação anual;
· Assegurar o cumprimento das regras e normas estabelecidas em matéria de resíduos hospitalares;
· Propor ações formativas específicas em higiene e controlo da infeção hospitalar;
· Efetuar o registo de todas as infeções hospitalares mediante colheita de dados junto dos serviços,

mantendo uma base de dados de vigilância epidemiológica;
· Elaborar e enviar ao CA o relatório anual de atividades.

Comissão de Farmácia e Terapêutica
A Comissão de Farmácia e Terapêutica tem como funções:

· Atuar como órgão consultivo e de ligação entre os serviços de prestação de cuidados e os
farmacêuticos;

· Articular os conteúdos constantes do formulário hospitalar nacional de medicamentos (FHNM) com
a realidade específica do Instituto, elaborando um formulário privativo do Instituto;

· Pronunciar-se, dentro do respeito pelas regras deontológicas, sobre a correção da terapêutica
prescrita aos doentes, a solicitação do seu presidente;

· Informar os planos de aquisição de medicamentos e orientar o seu consumo;
· Avaliar periodicamente os dados de consumo e as existências em medicamentos por centro de custo,

incluindo os prescritos em ambulatório;
· Pronunciar-se sobre a aquisição de medicamentos que não constem do FHNM, ou sobre a introdução

de novos produtos;
· Definir e pôr em prática uma política de informação sobre medicamentos;
· Pronunciar-se sobre matérias legais e regulamentos no âmbito dos medicamentos;
· Elaborar e enviar ao CA o relatório anual de atividades;
· Pronunciar-se sobre o orçamento de medicamentos.

Unidade Técnica De Proteção e Segurança Contra Radiações Ionizantes
A Unidade Técnica de Proteção e Segurança Contra Radiações Ionizantes tem como funções:

· Zelar pela aplicação das normas de proteção e segurança contra radiações ionizantes;
· Assessorar o CA em todos os aspetos relacionados com a proteção dos trabalhadores e do público

em matéria de radiações ionizantes;
· Elaborar e enviar ao CA o relatório anual de atividades.
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Comissão de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
A comissão de segurança, higiene e saúde no trabalho tem a composição e as competências previstas no
Decreto-Lei n.º 441/91, de 14 de novembro, e diplomas regulamentares.

Gabinete do Cidadão (GCi)
As funções do GCi traduzem-se na receção de reclamações, elogios e sugestões e na sua monitorização.

2.5.3 Área Logística
Centro de Formação
O Centro de Formação pretende ser um serviço de referência em termos de formação na área da
Oncologia, sendo responsável pela implementação das políticas formativas emanadas pelo CA e pela
gestão da formação de todos os profissionais da Instituição.

Gabinete Jurídico e Contencioso (GJC)
O GJC tem como funções:

· Emitir pareceres sobre assuntos que lhe sejam submetidos pelos órgãos de administração;
· Instruir processos de inquérito ou disciplinares para que seja designado;
· Patrocinar o Instituto nas instâncias contenciosas, quando necessário, designadamente nas ações de

efetivação da responsabilidade pelos encargos da assistência prestada;
· Acompanhar e apoiar os processos administrativos em que esteja envolvido o Instituto ou qualquer

dos seus serviços.

Gestão da Qualidade e Risco (GQR)
O serviço de GQR tem como funções:

· Coordenar e divulgar a política de qualidade definida pelo CA e elaborar a proposta de plano de ação
anual em coerência com a política definida;

· Coordenar os processos de certificação e acreditação;
· Monitorizar a concretização da política definida através de estudos, auditorias, inquéritos e recolha

de dados pertinentes;
· Definir indicadores de qualidade;
· Coordenar a gestão de risco com todos os intervenientes competentes;
· Contribuir na estruturação do sistema de informação relativo à identificação de riscos no Instituto;
· Promover o envolvimento, a formação e a participação dos profissionais em ações de qualidade e

gestão de risco.

Gestão de Risco e Segurança (GRS)
O serviço de GRS tem como funções:

· Organizar e manter um sistema de controlo de acessos;
· Assegurar a gestão do parqueamento rodoviário;
· Promover a melhoria das condições de circulação de pessoas e viaturas;
· Desenvolver e implementar procedimentos de segurança que minimizem os riscos de acidentes e

promovam um ambiente seguro;
· Organizar, implementar e coordenar um plano de formação de segurança no âmbito do Instituto;
· Elaborar e manter atualizado um plano de emergência em colaboração com o serviço de saúde

higiene e segurança no trabalho e a gestão de instalações e equipamentos;
· Coordenar as atividades de gestão de risco não clínico, contribuindo para a sua minimização;
· Promover a participação e envolvimento dos profissionais e dos doentes nas atividades de gestão de

risco não clínico;
· Articular-se com entidades internas e externas no âmbito da gestão de risco não clínico.
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Gestão de Compras (GC)
O departamento de GC tem como funções:

· Propor, executar e controlar o plano e orçamento de compras;
· Proceder à avaliação, negociação e seleção de fornecedores por forma a obter as melhores

condições de fornecimento para a Instituição;
· Desenvolver estratégias de compra por fornecedor e por produto, avaliando continuamente o

mercado;
· Propor medidas e projetos de redução de custos quer em investimento quer em consumos;
· Determinar o faseamento de entregas em articulação com o serviço de logística;
· Garantir a celeridade e eficiência dos processos de aquisição;
· Elaborar e gerir o calendário de compras de cada ano;
· Articular com a gestão financeira e a contabilidade a atempada conferência de faturas;
· Emitir notas de encomenda;
· Propor a composição das comissões de escolha, bem como avaliar as respetivas propostas

garantindo a aplicação dos critérios de escolha previamente definidos;
· Propor superiormente as adjudicações e celebrar os contratos de aquisição.

Gestão de Doentes (GD)
O serviço de GD tem como funções:

· Proceder aos registos administrativos referentes à atividade clínica, garantir a correção destes
registos para efeitos de faturação e assegurar a cobrança das taxas moderadoras;

· Assegurar o processamento da informação relativamente aos Grupos de Diagnóstico Homogéneos;
· Gerir globalmente o secretariado clínico, sem prejuízo das competências específicas dos diretores e

responsáveis dos serviços em que se encontrem integrados;
· Organizar a referenciação dos doentes, sob coordenação clínica;
· Gerir o núcleo operacional da UHGIC;
· Manter atualizada e organizada a informação global sobre tempos de espera para as diferentes

atividades clínicas;
· Organizar administrativamente a gestão global de camas de internamento;
· Organizar e manter o arquivo, ativo e inativo, dos processos individuais dos utentes;
· Assegurar a gestão e controlo de termos de responsabilidade;
· Instruir os processos para assistência médica noutro hospital;
· Organizar e gerir o processo de atribuição de ajudas técnicas;
· Organizar o transporte dos doentes em ambulância e assegurar o controlo da respetiva faturação;
· Assegurar a receção dos pedidos de relatórios clínicos;
· Em termos de faturação, proceder ao seu acompanhamento, análise prévia e à oportuna correção

das situações que se revelarem necessárias;
· Gerir a casa mortuária.

Gestão de Instalações e Equipamentos (GIE)
O serviço de GIE tem como funções:

· Estudar e programar a implementação dos diferentes sectores de atividade hospitalar, em
colaboração com os serviços interessados;

· Programar e executar as obras de construção, adaptação ou demolição de instalações e
infraestruturas de abastecimento e saneamento;

· Elaborar ou avaliar os projetos técnicos necessários à sua atividade;
· Organizar e manter o arquivo técnico das instalações, infraestruturas e equipamento pesado;
· Estudar e programar a manutenção das instalações e infraestruturas, bem como dos equipamentos

gerais e médico-cirúrgicos;
· 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;
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· Assegurar a higiene e segurança das instalações e velar pela utilização regular dos equipamentos;
· Participar no planeamento de emergência para substituição ou reforço de sistemas de

abastecimento e saneamento em situação de crise interna ou externa ao Instituto.

Gestão de Recursos Humanos (GRH)
O serviço de GRH tem como funções:

· Organizar e assegurar os serviços de administração de pessoal, em termos de carreiras,
remunerações, assiduidade, mobilidade, seleção e recrutamento;

· Participar na definição da política e na elaboração e gestão do plano de recursos humanos;
· Participar na negociação dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e assegurar o

relacionamento com as associações sindicais representativas dos trabalhadores do Instituto;
· Participar nos sistemas de classificação de serviço, de avaliação de desempenho e de incentivos;
· Assegurar o cumprimento de todas as obrigações legais em matéria de recursos humanos;
· Participar na definição de políticas financeira e orçamental de recursos humanos;
· Promover a elaboração do plano de concursos, bem como preparar, acompanhar e dar apoio técnico

aos júris de concursos;
· Colaborar no desenvolvimento de sistemas de informação de recursos humanos;
· Articular-se com o serviço de saúde e segurança no trabalho.

Gestão de Sistemas de Tecnologia e Informação (GSTI)
O serviço de GSTI tem como funções:

· 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 Instituto e às
necessidades dos utilizadores;

· Planear, gerir e implementar os projetos no âmbito dos sistemas e tecnologias de informação, em
articulação com os serviços envolvidos;

· 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;

· Participar no desenvolvimento e introdução de tecnologias Web (internet e intranet) na instituição;
· Emitir pareceres sobre pedidos de bens e serviços informáticos;
· Gerir os contratos de manutenção dos equipamentos e das aplicações informáticas;
· Definir normas, standards e apoio técnico na utilização de hardware e software;
· Apoiar o utilizador na exploração das aplicações informáticas e das tecnologias de informação e

comunicação;
· Dinamizar e promover ações de formação dos utilizadores das aplicações existentes;
· Implementar os mecanismos necessários de segurança do sistema informático.

Gestão Financeira e Contabilidade (GFC)
O serviço de GFC tem como funções:

· Participar na definição das políticas económica, financeira e orçamental;
· Executar a política económica, financeira e orçamental;
· Elaborar o orçamento anual e analisar periodicamente a sua execução por serviços ou unidades

funcionais;
· Elaborar o balanço, as demonstrações de resultados e o relatório anual bem como outras

informações de natureza contabilística, económica ou financeira solicitadas por entidades externas
ou pelo Conselho de Administração;

· Efetuar a gestão de fundos, emitir faturas e proceder à cobrança das receitas e ao pagamento das
despesas;

· Organizar, elaborar e manter atualizados os registos patrimoniais e contabilísticos;
· Assegurar o cumprimento das obrigações fiscais;
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· Verificar a cobertura orçamental das propostas de despesa, bem como a sua regularidade e
classificação;

· Elaborar e coordenar a contabilidade analítica e manter atualizado o plano de centros de custo ou
resultados;

· Coordenar e controlar as várias fontes de financiamento e a execução financeira dos projetos de
investimento e dos ensaios clínicos;

· Contribuir para a implementação de um sistema de custeio;
· Assegurar a coerência e correção da informação económico-financeira do Instituto;
· Assegurar o inventário.

Gestão Hoteleira (GH)
O serviço de GH tem como funções o planeamento, direção e controle das seguintes áreas:

· Alimentação;
· Limpeza;
· Lavagem, tratamento e distribuição de roupa;
· Resíduos hospitalares;
· Desinfestação;
· Apoio Geral;
· Concessões diversas de natureza hoteleira.

Infraestruturas e Tecnologias da Informação (ITI)
O serviço de ITI conta com atribuições que inclui vários serviços, nomeadamente os serviços de compras,
gestão de instalações e equipamentos, logística, segurança e risco. Todos estes departamentos estão
subordinados ao departamento de Infraestruturas e Tecnologias da Informação e devem reportar a este.

Logística e Distribuição (LD)
O serviço de LD tem como funções:

· Desenvolver uma adequada politica de gestão económica de stocks, nomeadamente definindo e
controlando os pontos de encomenda, bem como os níveis de stocks;

· Organizar e gerir os armazéns;
· Estabelecer e garantir os circuitos adequados de distribuição interna, reposição e devolução, com os

serviços utilizadores;
· Proceder a revisões periódicas dos níveis e perfis de consumo dos serviços, bem como seguir a

evolução dos consumos;
· Proceder à receção, conferência e distribuição dos bens entregues;
· Controlar a entrada de produtos novos no consumo hospitalar;
· Proceder regularmente ao levantamento de artigos sem movimento e registar e identificar os que

estejam fora do prazo de validade;
· Proceder a contagens físicas periódicas nos stocks dos serviços;
· Proceder à revisão contínua do mestre de artigos, bem como definir as nomenclaturas e códigos dos

produtos.

Planeamento, Análise e Controlo de Gestão (PACG)
O serviço de PACG tem como funções:

· Proceder à elaboração da estatística global do Instituto e assegurar, neste âmbito, um sistema de
informação para a gestão;

· Preparar os documentos e sistematizar a informação necessária à elaboração do processo de
contratualização interna e externa;

· Acompanhar a execução dos contratos-programa e efetuar análises periódicas sobre a evolução dos
principais indicadores de gestão, formulando recomendações sobre os desvios detetados face ao
previsto;
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· Realizar a avaliação dos investimentos que lhe sejam submetidas.

2.5.4 Área Ensino e Investigação
Centro de Investigação (CI)
O CI, tem como função, desenvolver e coordenar todas as atividades científicas, promover ações de
colaboração com outras entidades de investigação, bem como colaborar na formação de profissionais de
saúde e na melhoria dos cuidados prestados aos doentes oncológicos.

2.5.5 Área Clínica
Departamento Cirurgia

· Bloco operatório;
· Cirurgia de cabeça e pescoço;
· Cirurgia geral;
· Cirurgia plástica e reconstrutiva;
· Dermatologia;
· Ginecologia;
· Otorrinolaringologia;
· Unidade de estomatologia;
· Unidade de oftalmologia;
· Urologia.

Cuidados de Suporte e Oncologia Psicossocial
Ao departamento de Cuidados de Suporte e Oncologia Psicossocial cabe:

· Clínica da Dor;
· Medicina Física e Reabilitação;
· Serviço Social;
· Unidade Assistência Domiciliária;
· Unidade de Psicologia;
· Unidade de Psiquiatria.

Diagnóstico Laboratorial (DL)

· Anatomia Patológica
· Patologia Clínica.

Hematologia
· Hematologia;
· Imuno-Hemoterapia e Dadores de Sangue;
· Serviço de Transplantação de Progenitores Hematopoiéticos (UTM).

Medicina

· Endocrinologia;
· Gastrenterologia;
· Neurologia;
· Oncologia Médica;
· Pneumologia;
· Unidade de Cardiologia.

Oncologia da Criança e da Adolescência

· Pediatria.
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Oncologia Psicossocial

· Núcleo de Oncologia Psicossocial

Radioterapia e imagem

· Medicina Nuclear;
· Radiologia;
· Radioterapia.

Serviço Farmacêutico
O Serviço Farmacêutico tem como funções todas as atividades inerentes à seleção, preparação,
armazenamento, manipulação e distribuição de medicamentos. Adicionalmente, compete ainda a este
serviço o aconselhamento aos doentes e a outros profissionais de saúde sobre o uso seguro, eficaz e
eficiente dos medicamentos.

2.5.6 Organograma
Para a elaboração do presente Plano de Gestão foi tido em conta o organograma abaixo apresentado, que
reflete as principais alterações que estão vigentes e vertidas no novo regulamento interno que se
encontra em processo final de elaboração/aprovação, designadamente:

· Criação do “Gabinete de Comunicação”;
· Eliminação da “Secretaria-Geral”;
· Criação do Gabinete de Apoio ao Conselho de Administração;

Por operacionalizar/validar:

· Criação de dois Departamentos na área Administrativa;
· Eliminação dos Departamentos Clínicos.
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 * Supressão de área
** Subordinação de departamento a outro departamento
*** Criação de novo departamento
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3.Compromisso ético
As relações que se estabelecem entre os colaboradores do IPOLFG e o seu relacionamento com os utentes estão
assentes, não só nos valores internos que regem a atividade do Instituto, como também nas normas legais
aplicáveis, e num conjunto de princípios e valores

3
:

Princípio do Serviço Público
Os funcionários encontram-se ao serviço exclusivo da comunidade e dos cidadãos, prevalecendo sempre o
interesse público sobre os interesses particulares ou de grupo.

Princípio da Legalidade
Os funcionários atuam em conformidade com os princípios constitucionais e de acordo com a lei e o direito.

Princípio da Justiça e da Imparcialidade
Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem tratar de forma justa e imparcial todos os cidadãos,
atuando segundo rigorosos princípios de neutralidade.

Princípio da Igualdade
Os funcionários não podem beneficiar ou prejudicar qualquer cidadão em função da sua ascendência, sexo, raça,
língua, convicções políticas, ideológicas ou religiosas, situação económica ou condição social.

Princípios da Proporcionalidade
Os funcionários, no exercício da sua atividade, só podem exigir aos cidadãos o indispensável à realização da
atividade administrativa.

Princípio da Colaboração e da Boa-fé
Os funcionários, no exercício da sua atividade, devem colaborar com os cidadãos, segundo o princípio da Boa-fé,
tendo em vista a realização do interesse da comunidade e fomentar a sua participação na realização da atividade
administrativa.

Princípio da Informação e da Qualidade
Os funcionários devem prestar informações e ou esclarecimentos de forma clara, simples, cortês e rápida.

Princípio da Lealdade
Os funcionários no exercício da sua atividade devem agir de forma leal, solidária e cooperante.

Princípio da Integridade
Os funcionários regem-se segundo critérios de honestidade pessoal e de integridade de caráter.

Princípio da Competência e Responsabilidade
Os funcionários agem de forma responsável e competente, dedicada e crítica, empenhando-se na valorização
profissional.

3
 Este conteúdo encontra-se previsto na Carta Ética da Administração Pública.
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4.Riscos de corrupção e infrações conexas
4.1. Âmbito de aplicação
O presente Plano é aplicado, de forma genérica, a todos os trabalhadores e colaboradores do IPOLFG, bem como
a todas as áreas de intervenção e competência do IPOLFG.

O Conselho de Administração, assim como os colaboradores que detenham funções de direção nas diversas áreas
do IPOLFG são os responsáveis pela implementação, execução e avaliação do Plano.

4.2. Sobre a corrupção
O conceito de corrupção4 prende-se sempre pela verificação, promessa ou omissão de determinado
comportamento que, numa dada circunstância, constitui um crime.

Em Portugal a definição de corrupção, enquanto crime, consta do Código Penal e de legislação avulsa, estando
previstos na lei diferentes ilícitos típicos de corrupção, assim como outros crimes conexos. De salientar que todos
os casos de corrupção constituem uma infração de natureza penal. A corrupção implica:

· Uma ação ou omissão;
· A prática de um ato lícito ou ilícito;
· A contrapartida de uma vantagem indevida;
· Para o próprio ou para um terceiro.

As previsões legais estão em consenso quanto ao princípio de que não devem existir quaisquer vantagens
indevidas, ou mesmo a mera promessa destas, para que um determinado comportamento, seja ele lícito ou
ilícito, seja praticado ou suprimido. Qualquer das situações a seguir descritas configura uma situação de
corrupção, entre outros crimes:

Corrupção passiva para ato ilícito (Código Penal Art.º372)
O funcionário que por si, ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar,
para si ou para terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa,
como contrapartida de ato ou de omissão contrários aos deveres do cargo.

Corrupção passiva (Código Penal Art.º373)
O funcionário que por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar,
para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para a prática de um
qualquer ato ou omissão contrários aos deveres do cargo, ainda que anteriores àquela solicitação ou aceitação.

Corrupção ativa (Código Penal Art.º374)
Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, der ou prometer a funcionário,
ou a terceiro por indicação ou com conhecimento daquele, vantagem patrimonial ou não patrimonial que ao
funcionário não seja devida, quer seja para prática de um ato lícito ou ilícito.

4.3. Sobre as infrações conexas
Muito próximos da corrupção existem outros crimes igualmente prejudiciais ao bom funcionamento das
instituições e dos mercados, designadamente, o suborno, o peculato, o abuso de poder, a concussão, o tráfico
de influências e a participação económica em negócio5. Comum a todos estes crimes é a obtenção de uma
vantagem (ou compensação) não devida.

4
 Conceito previsto no DL n.º 48/95, de 15 de março (Código Penal) alterado pela Lei n.º 44/2018, de 9 de agosto.

5
Conceitos previstos no DL n.º 48/95, de 15 de março (Código Penal) alterado pela Lei n.º 44/2018, de 9 de agosto.
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Tráfico de Influência (Cód. Penal Art.º 335)
Quem, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou
para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para abusar da sua influência, real
ou suposta, com o fim de obter de entidade pública encomendas, adjudicações, contratos, empregos, subsídios,
ou outras decisões lícitas ou ilícitas favoráveis.

Suborno (Cód. Penal Art.º 363)
Quem convencer ou tentar convencer outra pessoa, através de dádiva ou promessa de vantagem patrimonial ou
não patrimonial, a prestar falso depoimento ou declaração em processo judicial, ou prestar falso testemunho,
perícia, interpretação ou tradução, sem que estes venham a ser cometidos.

Peculato (Cód. Penal Art.º 375)
O funcionário que ilegitimamente se apropriar, em proveito próprio ou de outra pessoa, de dinheiro ou qualquer
coisa móvel ou imóvel ou animal, públicos ou particulares, que lhe tenha sido entregue, esteja na sua posse ou
lhe seja acessível em razão das suas funções.

Participação económica em negócio (Cód. Penal Art.º 377)
O funcionário que, com intenção de obter, para si ou para terceiro, participação económica ilícita, lesar em
negócio jurídico os interesses patrimoniais que, no todo ou em parte, lhe cumpre, em razão da sua função,
administrar, fiscalizar, defender ou realizar.

Concussão (Cód. Penal Art.º 379)
O funcionário que, no exercício das suas funções ou de poderes de facto delas decorrentes, por si ou por
interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação, receber, para si, para o Estado ou para terceiro,
mediante indução em erro ou aproveitamento de erro da vítima, vantagem patrimonial que lhe não seja devida,
ou seja superior à devida, nomeadamente contribuição, taxa, emolumento, multa ou coima.

Abuso de poder (Cód. Penal Art.º 382)
O funcionário que abusar de poderes ou violar deveres inerentes às suas funções, com intenção de obter, para
si ou para terceiro, benefício ilegítimo ou causar prejuízo a outra pessoa.

4.4. Identificação e avaliação dos potenciais riscos
4.4.1 Definições gerais

A análise que serviu de base ao Plano atual realizou-se através de entrevistas com os responsáveis dos
serviços, bem como da análise de toda a documentação de suporte o que permitiu a identificação dos
potenciais riscos ao nível das principais áreas. Adicionalmente importa também salientar que desta
análise foram identificados riscos de caráter transversal às várias áreas do IPOLFG, pelo que os mesmos
são identificados e analisados numa categoria própria designada como “Caráter Transversal / Boas
Práticas”. De seguida apresentam-se por categorias as principais áreas onde foram identificados
potenciais riscos:

· Caráter Transversal / Boas Práticas;
· Serviços Clínicos;
· Utentes / Doentes;
· Centro de Investigação;
· Serviço Farmacêutico;
· Gestão de Compras;
· Logística e Distribuição;
· Gestão de Instalações e Equipamentos;
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· Gestão Hoteleira;
· Gestão Financeira e Contabilidade;
· Gestão de Recursos Humanos;
· Gestão de Sistemas de Tecnologias e Informação.

Conforme recomendado pelo CPC foi realizada uma avaliação dos riscos segundo uma escala de risco
baixo, médio ou alto. A metodologia usada para a classificação dos riscos identificados teve por base o
cálculo do risco residual (riscos que não são mitigados pelos controlos existentes) através da classificação
dos riscos por respetivo impacto e probabilidade de ocorrência.

As classificações atribuídas tiveram por base as orientações do CPC que se apresentam de seguida:

Probabilidade de ocorrência

Alta

Probabilidade elevada de que o risco se concretize, uma vez que se refere a um processo
complexo que requer coordenação e uma vigilância significativa ou a um processo
dependente de atividades voláteis e imprevisíveis.

Moderada Probabilidade média de que o risco se concretize, uma vez que o processo necessita de
alguma vigilância e de coordenação, ou as atividades subjacentes poderão ser previsíveis.

Baixa Probabilidade baixa de o risco se concretizar, uma vez que se refere a um processo
rotineiro, previsível e automatizado, com baixa necessidade de supervisão.

Impacto

Alto Quando pode ocorrer perda de reputação e da confiança dos stakeholders e ter um
impacto grave nos fluxos de caixa.

Moderado Evento de risco vai requerer atenção e intervenção significativas da gestão e perdas nos
fluxos de caixa com impacto moderado.

Baixo Necessidade mínima da intervenção da gestão no evento de risco, ou processo rotineiro
com grande nível de automatização.
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Da conjugação das duas variáveis apresentadas resulta a seguinte matriz de risco:

Gráfico 1 – Matriz de Classificação do Risco Residual

Segundo a matriz apresentada acima, verifica-se que um risco médio pode ter duas vertentes: a sua
probabilidade de ocorrer e o impacto que teria caso o risco se materializasse. Assim, é possível verificar
que os riscos podem ser classificados como:

· Risco Baixo: quando o impacto é moderado e a probabilidade é baixa, ou vice-versa, ou quando
ambas as variáveis são baixas.

· Risco Médio: quando o impacto é baixo e a probabilidade alta, ou vice-versa, ou quando ambas as
variáveis são moderadas.

· Risco Elevado: quando o impacto é alto e a probabilidade moderada, ou vice-versa, ou quando
ambas as variáveis são altas.

De referir que a abordagem seguida foi a de uma classificação mais conservadora, na qual foi definido um
“perfil de risco elevado” mais abrangente, de modo a ir de encontro a um nível reduzido de aceitação de
risco por parte do Conselho de Administração.
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4.4.2  Potenciais riscos
Com o objetivo de se identificar e classificar os principais riscos de cada área bem como os respetivos
controlos implementados para os mitigar, foram realizadas, conforme referido acima, entrevistas com os
responsáveis dos vários serviços. Para cada um dos riscos identificados, e tendo por base os controlos
identificados nas entrevistas realizadas com cada área, procedeu-se à estimava do risco residual de cada
um. O risco residual entende-se como sendo o risco que permanece depois de tidos em conta todos os
fatores mitigantes.

Com base na análise realizada e incluindo todas as 12 áreas e categoria de risco descritas anteriormente,
foram identificados 61 riscos de corrupção e infrações conexas e consideradas 101 ações de melhoria.
Essas ações visam contribuir para que o IPOLFG possa reduzir o risco residual dos riscos identificados. A
tabela seguinte pretende resumir os atuais riscos de corrupção e infrações conexas e respetivas ações de
melhoria para cada uma das áreas bem como dos potenciais riscos de natureza transversal:

Tabela 1 – Risco de Corrupção e Infrações Conexas e Melhorias Identificadas por processo

De referir que as ações de melhoria identificadas dizem essencialmente respeito a 66 alterações das
características dos controlos (“ACC”) já existentes e a 35 novos controlos (“NC”).

Em termos das áreas de atuação, verificou-se que 13% dos riscos de corrupção e infrações conexas são
representados transversalmente, bem como cerca de 13% das ações de melhoria.

Por outro lado, as áreas de Gestão Financeira e Contabilidade, de Serviços Clínicos, e de Gestão de
Sistemas de Tecnologia e Informação, contêm 16%, 11% e 10% dos riscos de corrupção e infrações
conexas, respetivamente. No que respeita às ações de melhoria, foram identificadas respetivamente 14
(que representam cerca de 14% do total das ações de melhoria), 12 (que representam cerca de 12% do
total das ações de melhoria) e 8 (que representam cerca de 8% do total das ações de melhoria).
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Conforme se pode ver no gráfico abaixo, no que respeita à avaliação e classificação do risco residual dos
riscos identificados, verifica-se que existem 17 riscos com um perfil de risco elevado e 20 riscos com um
risco residual moderado que, consequentemente, requerem especial atenção por parte do IPOLFG.

Gráfico 2 – Classificação dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas

De notar na tabela abaixo que grande parte dos riscos identificados são transversais aos serviços do
IPOLFG, demonstrando assim a sua abrangência e importância de implementação de controlos em toda a
entidade.

Tabela 2 – Caráter Transversal dos Riscos

De seguida apresentamos as tabelas que detalham a análise e que ilustram os riscos identificados para
cada uma das áreas incluindo os potenciais riscos de caráter transversal, a sua descrição, a probabilidade
de ocorrência, o grau de impacto e a classificação do respetivo risco residual.
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Tabela 3 - Caráter Transversal/ Boas Práticas

Situação de
Risco Processo Identificação e Descrição do Risco

Classificação do Risco

Ocorrência Impacto Total

Ausência de Código
 de Ética atualizado

Cumprimento dos
deveres
comportamentais e
valores éticos

Incumprimento ou violação dos princípios gerais de boa conduta
administrativa aplicável nas relações de colaboradores com os utentes
e a comunidade em geral.

Baixa Baixo

Ausência de um
canal de reporte de
situações
irregulares que
garanta anonimato

Reporte de
situações
irregulares

Ocorrência de situações irregulares no IPOLFG, sem que estas sejam
reportadas adequadamente a quem de direito para aplicar medidas
corretivas e/ou preventivas.

Média Alto

Ausência de ações
de formação
referentes a temas
de corrupção e
ética

Participação em
ações de formação
sobre corrupção e
ética

Desconhecimento dos temas de prevenção e de situações de corrupção
e boa conduta ou de comportamentos e procedimentos a seguir em
casos de corrupção.

Moderada Moderado

Inexistência de
planeamento para
participação em
ações de formação
ou eventos
técnicos

Participação em
ações de formação
ou eventos
técnicos

Falta de formação técnica para todos os trabalhadores do IPOLFG.

Baixa BaixoInexistência de procedimentos formais que evidenciem a frequência
dos colaboradores nas ações de formação ou eventos que devem
frequentar, possibilitando assim a não frequência dos mesmos às
devidas formações e eventos e como tal correndo o risco da falta de
formação técnica dos trabalhadores.

Ausência ou
deficiência de
políticas e normas
internas

Cumprimento dos
deveres funcionais,
bem como dos
regulamentos e
políticas internas

Falta de conhecimento sobre os regulamentos e sanções em caso de
incumprimento dos mesmos.

Moderada Moderado

Violação ou incumprimento de regulamentos internos por
conhecimento insuficiente dos mesmos e respetiva potenciação de
situações irregulares.

Ausência de regulamentos ou politicas formais internas que possam
potenciar situações irregulares, nomeadamente no que respeita a:
 - circulação de doentes entre público e privado;
 - utilização de cartão de crédito do IPOLFG;
 - utilização de fundo de maneio;
 - termos de responsabilidade.

Desatualização da
informação
organizacional

Não aplicável

Desconhecimento da estrutura organizacional e respetivas
responsabilidades e modelo de governance do IPOLFG por parte de
todos os stakeholders. Baixa Baixo

Risco de as alterações consideradas no novo regulamento interno não
serem aprovadas pela tutela.

Falhas de
segurança Não aplicável

Acesso indevido de terceiros às instalações e respetivos serviços.

Moderada Baixo
Apropriação indevida de ativos ou eventuais furtos nas instalações e
serviços.

Ofertas de
terceiros

Aceitação de
donativos e ofertas
de terceiros

Risco de influenciar tomada de decisão de colaboradores, facilitando o
tráfico de influências e favoritismo. Baixa Moderado
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Tabela 4 - Serviços Clínicos

Situação de
Risco Processo Identificação e Descrição do Risco

Classificação do Risco

Ocorrência Impacto Total

Acumulação de
funções públicas e
privadas

Prestação de
serviços clínicos

Incumprimento ou violação dos princípios gerais de boa conduta
administrativa aplicável nas relações do IPOLFG e seus colaboradores
com os utentes e a comunidade em geral.

Moderada Alto
Prescrição de
medicamentos e
tratamentos e
MCDT

Troca de doentes entre o IPOLFG e hospitais / clinicas privadas (possível
utilização excessiva ou injustificada de meios complementares de
diagnósticos realizados fora do IPOLFG).

Parcialidade na prescrição de medicamentos, MCDT’s e tratamentos.

Pressão externa de
fornecedores

Escolha de
equipamentos,
medicamentos e
tratamentos ((e/ou
MCDT)

Pressões de fornecedores de forma a influenciarem escolhas de
equipamentos, medicamentos e tratamentos (e/ou MCDT)
(participação em ações de formação ou eventos, financiados por
fornecedores / potenciais fornecedores deste tipo de bens e serviços).

Baixa Moderado

Favorecimento de
doentes em listas
de espera

Admissão e gestão
de doentes em
listas de espera

Favorecimento na colocação de doentes em lista de espera à frente de
outros doentes com maior prioridade ou antiguidade na respetiva lista.

Moderada Moderado

Ineficiente
monitorização do
trabalho dos
médicos

Prestação de
serviços médicos Deficiente produtividade e qualidade dos serviços médicos prestados. Baixa Alto

Manipulação de
horários para
benefício próprio

Produção de atos
clínicos

Produção adicional de atos clínicos, bem como o desempenho de
tarefas pagas por ato sem a devida justificação pela sua realização fora
do horário normal.

Moderada Moderado

Controlo
ineficiente da
produção/
atividade

Produção de atos
clínicos

Registo incorreto da produção de atos clínicos.

Moderada ModeradoNão registo da produção, incluindo a execução de ato sem registo ou
não registado em tempo útil.

Registo da produção sem a execução do respetivo ato.

Uso impróprio do
fardamento

Prestação de
serviços clínicos

Utilização do fardamento fora das instalações do IPOLFG, podendo
provocar um maior desgaste, bem como, o uso indevido do mesmo,
potenciando o risco de infeções hospitalares e infeções na comunidade.

Baixa Baixo
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Tabela 5 - Gestão de Doentes

Situação de
Risco Processo Identificação e Descrição do Risco

Classificação do Risco

Ocorrência Impacto Total

Conflito de
interesses na
gestão do
transporte de
doentes

Gestão do
transporte de
doentes

Conflito de interesses entre empresas subcontratadas que prestam os
serviços de transporte de doentes e as que fazem a gestão dos
mesmos.

Moderada Alto

Ineficiência no
transporte de
doentes

Transporte de
doentes Transporte de doentes com tempo de espera muito alargado. Alta Alto

Ineficiências no
processamento de
taxas moderadoras

Processamento de
taxas moderadoras

Cobrança indevida, ou falta de cobrança das taxas moderadoras.

Moderada ModeradoIsenção indevida das taxas moderadoras.

Anulação indevida de recibo das taxas moderadoras.

Ausência ou
irregularidades nos
termos de
responsabilidade
de transferência de
doentes

Transferência de
doentes

Prestação de assistência a doentes provenientes de outras unidades
não-SNS, ou entidades convencionadas de saúde, sem o respetivo
termo de responsabilidade, impossibilitando a sua faturação, ou a
realização do exame/tratamento em tempo adequado.

Baixa BaixoPrestação de assistência a doentes remetidos para outras unidades de
saúde sem o termo de responsabilidade devidamente aprovado,
havendo assim o risco de o Instituto incorrer numa despesa não
aprovada, ou não ser realizado o exame/tratamento, com risco clinico
associado para o doente.

Falhas na
confidencialidade
da informação

Registo e acesso a
dados dos sistemas
de informação

Acesso indevido e divulgação de informação confidencial de utentes,
trabalhadores e do IPOLFG sem as devidas autorizações.

Alta ModeradoAdulteração ou de perda de informação constante dos sistemas de
informação.

Interpretação do conceito de “profissionais de saúde” (assistentes
técnicos, com trabalho de secretariado clínico/RON - para regularizar o
acesso a informação clínica, no desempenho das suas funções.)

Tabela 6 - Centro de Investigação

Situação de
Risco Processo Identificação e Descrição do Risco

Classificação do Risco

Ocorrência Impacto Total

Ineficiências na
monitorização dos
projetos de
investigação

Monitorização dos
projetos de
investigação

Dedicação não repartida ao longo do tempo por parte dos
investigadores, possibilitando o incumprimento das expetativas dos
investidores através do incumprimento de prazos e comprometimento
da qualidade dos trabalhos, com consequências para a imagem e
reputação do IPOLFG.

Baixa Baixo

Ineficiência dos
controlos das
bolsas de
investigação

Financiamento das
bolsas de
investigação

Adiantamentos de valores referentes às bolsas de investigação
indevidamente justificados. Baixa Baixo
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Tabela 7 - Serviço Farmacêutico

Situação de
Risco Processo Identificação e Descrição do Risco

Classificação do Risco

Ocorrência Impacto Total

Ineficiência dos
controlos para
reposição do stock
de medicamentos
para os serviços

Validação das
reposições para o
stock de
medicamentos dos
serviços

Saída de medicamentos do serviço farmacêutico sem a devida
justificação devido a:

  - Reduzida frequência de inventariação de stock nos serviços;
  - Ausência de prescrição médica relativamente às reposições para o
stock de medicamentos dos serviços.

Baixa Alto

Ineficiências nas
prescrições e
tratamento

Prescrição de
medicamentos e
tratamentos

Nem todos os medicamentos são alvo de prescrição eletrónica e os
sistemas em desenvolvimento apresentam falhas de segurança. Moderada Alto

Desajustamento de
stocks

Inventariação de
medicamentos

Existência de medicamentos em stock, com o prazo de validade
expirado.

Baixa Moderado
Risco de desvios entre os registos dos medicamentos e as contagens
físicas dos mesmos.

Requisições
inapropriadas

Requisição de
medicamentos As requisições podem não refletir as necessidades dos serviços. Baixa Moderado

Ciclo de compra,
prescrição e
consequente
consumo de
medicamentos
desajustado

Fluxo de
medicamentos

Risco de conluio entre empresas farmacêuticas contratadas e
colaboradores internos, em que é efetuada a compra e prescrição de
determinados medicamentos visando a obtenção de benefícios
próprios.

Baixa Moderado

Tabela 8 - Gestão de Compras

Situação de
Risco Processo Identificação e Descrição do Risco

Classificação do Risco

Ocorrência Impacto Total

Ausência de
segregação de
funções

Aquisição de bens
e serviços

Participação dos mesmos intervenientes da área de compras nas
diferentes fases da contratação de um fornecedor, nomeadamente, na
negociação, adjudicação e redação dos contratos de aquisição de bens
e serviços.

Alta Moderado

Conluio entre
empresas
contratadas e
colaboradores
internos

Aquisição de bens
e serviços

Inobservância das competências definidas na aprovação da seleção dos
fornecedores e/ou prestadores de serviços.

Baixa Moderado
Favorecimento de terceiros através da seleção de empresas nas quais
os colaboradores têm interesses.

Limitação da
concorrência

Aquisição de bens
e serviços

Utilização sistemática do procedimento por ajuste direto simplificado,
quer em situações regulares, quer em casos de necessidade ou de
urgência, podendo levar a privilegiar uma empresa em detrimento de
outras.

Moderada ModeradoLimitação da concorrência nos processos de ajuste direto e cadernos de
encargos.

Definição de fatores para a ponderação de critérios de adjudicação
pouco objetiva, ou adoção inadequada de critérios de adjudicação em
procedimentos de contratação pública.

Falhas nos
procedimentos
obrigatórios de
contratação
pública

Aquisição de bens
e serviços Incumprimento de procedimentos obrigatórios implementados. Moderada Alto

Favorecimento de
fornecedores

Aquisição de bens
e serviços

Falta de rotatividade dos júris dos concursos e dos fornecedores
adjudicados.

Moderada Alto
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Tabela 9 - Logística

Situação de
Risco Processo Identificação e Descrição do Risco

Classificação do Risco

Ocorrência Impacto Total

Ineficiência na
identificação de
responsáveis

Reposição de
material nos
serviços

Impossibilidade de se identificar o responsável dos serviços a quem o
material foi entregue, de forma a garantir que o material tenha o
destino e funcionalidade pretendida.

Moderada Moderado

Falhas na
inventariação dos
bens

Inventariação dos
bens

Inventariação e avaliação de bens insuficiente, podendo a mesma levar
a perdas extraordinárias.

Moderada Moderado

Desvios entre os registos contabilísticos e as contagens físicas.

Inexistência de
procedimento para
localização de
materiais e
equipamentos

Controlo de
materiais e
equipamentos

Perda do controlo quanto à localização dos materiais/equipamentos
quando os mesmos são transferidos para os serviços, podendo assim
ocorrer o extravio de materiais e equipamentos.

Moderada Moderado

Tabela 10 - Gestão de Instalações e Equipamentos

Situação de
Risco Processo Identificação e Descrição do Risco

Classificação do Risco

Ocorrência Impacto Total

Ausência de
imparcialidade na
fiscalização

Fiscalização de
obras

Ausência de rotatividade e de declaração de conflito de interesse dos
prestadores de serviços de fiscalização de obras. Moderada Alto

Conluio entre
fiscalização
(interna ou
externa) e
empreiteiros

Fiscalização de
obras

Favorecimento dos empreiteiros através da seleção de empresas de
fiscalização nas quais têm benefícios. Moderada Alto

Deficiências no
acompanhamento
das empreitadas

Empreitadas Inadequado acompanhamento das empreitadas, bem como da
fiscalização das mesmas. Moderada Moderado

Excesso de
trabalhos no
âmbito das
empreitadas

Empreitadas Eventual realização de novos procedimentos sem justificada
necessidade e/ou autorização de órgão competente.

Moderada Moderado

Deficiências na
manutenção das
instalações

Manutenção das
instalações

Risco de uma ineficiente manutenção das instalações colidir com o
regular funcionamento da atividade médica. Moderada Moderado
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Tabela 11 - Gestão Hoteleira

Situação de
Risco Processo Identificação e Descrição do Risco

Classificação do Risco

Ocorrência Impacto Total

Inexistência de
procedimento para
validação de
despesas de
hotelaria

Validação de
despesas de
hotelaria

Aumento da faturação devido a possíveis aumentos fictícios do peso
dos contentores de resíduos hospitalares. Baixa Moderado

Falhas na
qualidade do
serviço prestado

Monitorização dos
serviços de
hotelaria prestados

Qualidade dos serviços de hotelaria prestados ao IPOLFG não ser a
desejada e /ou a contratualizada. Moderada Alto

Tabela 12 - Gestão Financeira e Contabilidade

Situação de
Risco Processo Identificação e Descrição do Risco

Classificação do Risco

Ocorrência Impacto Total

Fracionamento de
despesa

Pagamento de
despesas

Fracionamento de despesa de forma a não conflituar com os limites de
competência de aprovação de despesas.

Baixa Alto

Ausência de
segregação de
funções

Controlo financeiro
do fundo de
maneio

Falhas de segregação de funções no controlo financeiro,
nomeadamente na gestão e respetiva reconciliação do fundo de
maneio possibilitando o risco de:
   - Desvio de fundos e falhas de caixa;
   - Aceitação e pagamento de despesas que não foram devidamente
autorizadas.

Alta Moderado

Desvio de fundos

Controlo financeiro
de pagamentos e
do fundo de
maneio

Desvio de fundos.

Baixa Baixo
Utilização da verba concedida para fins diferentes dos que justificaram
a sua atribuição.

Falhas na validação
dos pagamentos a
colaboradores

Controlo do
processamento de
salários

Pagamentos a colaboradores fictícios. Moderada Moderado

Armazenamento
de informação em
formatos editáveis

Controlo do
processamento de
salários

Adulteração dos dados, ao serem usados documentos em formato
editável.

Baixa Alto

Falhas na validação
de faturas

Validação de
faturas

Verificação de faturas ser deficiente, contribuindo para a existência de
pagamentos em atraso ou eventuais ajustamentos no que diz respeito à
faturação, saldos de devedores e/ou credores.

Alta Moderado

Posição financeira
da entidade
retratada de forma
incorreta

Contabilização de
contas

Risco das contas do IPOLFG não refletirem a atual realidade da
entidade.

Alta Alto

Falhas na
informação sobre
recebimentos,
pagamentos e
saldos de
tesouraria

Processamento de
pagamentos,
liquidação e
cobrança de
receitas

Falhas na informação sobre recebimentos, pagamentos e saldos de
tesouraria, nomeadamente no que respeita à identificação dos seus
intervenientes, respetivos documentos de suporte de comprovativo de
despesa, bem como se os vários processos da área financeira se
encontram devidamente registados.

Baixa Baixo
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Falhas na
circularização dos
fornecedores

Circularização dos
fornecedores

Falta de periodicidade na circularização dos fornecedores que permita
controlar os saldos dos fornecedores bem como comprovar o montante
das respetivas despesas.

Baixa Baixo

Juros de mora
referente a
pagamentos a
fornecedores em
atraso

Análise crítica dos
juros de mora
referentes a
pagamentos em
atraso

Juros de mora não serem contabilizados em conta adequada ou de não
ser feita a devida especialização.

Baixa Baixo
Aplicação de juros de mora devido a atrasos nos pagamentos a
fornecedores, sem que sejam apuradas responsabilidades ou
justificações para tais ocorrências.

Tabela 13 - Gestão de Recursos Humanos

Situação de
Risco Processo Identificação e Descrição do Risco

Classificação do Risco

Ocorrência Impacto Total

Falsificação ou
insuficiência de
documentos

Admissão de
pessoal

Disponibilização de certificados de habilitações com informação
incorreta ou falsa.

Baixa Moderado
Existência de processos de pessoal com informação incompleta
(exemplo: inexistência de evidência de habilitações).

Deficitária
avaliação de
colaboradores

Avaliação de
pessoal para
progressão de
carreira e
aumentos salariais

Inexistência de critérios equitativos e bem definidos ou
falta de transparência aquando da avaliação de colaboradores. Moderada Baixo

Excesso de
trabalho
extraordinário

Controlo das horas
extraordinárias
realizadas pelos
colaboradores

Desrespeitar a legislação laboral com relação ao trabalho suplementar
para suprir necessidades permanentes dos serviços.

Alta Alto

Tabela 14 - Gestão dos Sistemas de Tecnologia e Informação

Situação de
Risco Processo Identificação e Descrição do Risco

Classificação do Risco

Ocorrência Impacto Total
Deficiências na
integração de
dados dos
programas
informáticos

Integração de
dados dos
programas
informáticos

Falhas na migração do histórico de dados do sistema informático
anterior para o atual sistema.

Alta Moderado

Falta de integração entre sistemas informáticos.

Falhas na
segurança de
gestão de dados

Controlo de
acessos a sistemas
e pastas de rede

Acesso indevido a pastas de rede partilhadas e respetiva informação
privilegiada e confidencial por utilizadores que não possuem
autorização.

Baixa Baixo

Falência dos
Sistemas

Manutenção dos
sistemas
informáticos

Falhas dos sistemas informáticos com consequências no atendimento
aos doentes, devido à ação de hackers, vírus ou falhas de segurança por
conduta negligente ou má conduta intencional de colaboradores ou
profissionais.

Baixa Alto

Ineficiência de
registo e
arquivamento
físico e informático

Registo e
arquivamento de
informação

Perda de informação devido ao facto do arquivo (tanto físico como
informático) não garantir a salvaguarda da totalidade dos processos e
dados.

Baixa Baixo
Informação incorreta, de forma involuntária ou voluntária.

Falhas na recolha e/ou digitação de dados dos utentes.

Falhas nos registos de identificação dos utentes, proporcionando dados
insuficientes, incorretos ou desatualizados.
Falhas no arquivamento e digitalização de documentos relacionados
com a área clínica.
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Fiabilidade dos
registos
administrativos

Registo da
informação
administrativa
pelos
colaboradores nos
Sistemas de
Informação

Prestação de informação incompleta, não atual, desadequada ou
mesmo falsa. Moderada Baixo

Falhas na
monitorização dos
acessos aos
sistemas
informáticos

Monitorização dos
acessos aos
sistemas
informáticos

Falhas na deteção de acessos indevidos a informação privilegiada e
confidencial por utilizadores não autorizados.

Moderada Moderado
Falhas de segurança, que potenciam o acesso indevido de informação
privilegiada e confidencial por utilizadores não autorizados.
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4.5. Identificação das medidas de mitigação dos riscos
Relativamente à avaliação dos potenciais riscos de corrupção e infrações conexas identificados ao nível das
principais áreas de atuação do IPOLFG, foram elencadas um conjunto de melhorias aos controlos que o IPOLFG
já possuía. Essas melhorias deverão ser implementadas pelo IPOLFG visando a redução substancial do risco
residual a que a entidade está exposta.

De acordo com o que foi referido na secção 4.4.2, na tabela “Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e Melhorias
Identificadas por Processo”, foram identificadas 101 ações de melhoria, das quais 35 correspondem a novos
controlos a serem implementados e 66 dizem respeito a alterações das características de controlos existentes
por forma a reforçar os mesmos.

Conforme pode ser observado no gráfico abaixo, as ações de melhoria identificadas foram classificadas por
prioridade de implementação (alta, moderada ou baixa) e respetivo esforço (alto, moderado ou baixo) de
implementação das mesmas. Esta classificação tem por objetivo identificar as iniciativas que, pela sua
importância e facilidade de implementação podem conduzir a uma melhoria significativa do sistema de controlo
interno num tempo relativamente reduzido. Salienta-se que cerca de 50% das ações de melhoria, dizem respeito
a “quick-wins”.

Gráfico 3 – Relação Prioridade / Esforço das Ações de Melhoria

De referir que, no âmbito da contagem das ações de melhoria identificadas, foi tido em consideração que, apesar
de uma melhoria estar descrita várias vezes em vários processos, apenas foi considerada uma vez.

As ações de melhoria propostas no Plano de Gestão, traduzem-se em medidas que devem ser implementadas
ao longo do tempo.

Estima-se que o primeiro conjunto de medidas identificadas, as “quick-wins”, caraterizadas pela sua elevada
prioridade e baixo esforço de implementação, sejam implementadas num prazo de seis meses. O segundo
conjunto de medidas, em que a respetiva prioridade de implementação não seja tão elevada ou que o grau de
esforço de implementação das medidas seja um pouco mais elevado, prevê-se que seja implementado ao longo
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de um ano. Por fim, o terceiro conjunto de medidas traduzem-se em ações de melhoria cuja prioridade de
implementação seja mais baixa ou que a implementação possa ser mais demorada dado uma maior
complexidade do seu caráter, e como tal um maior esforço de implementação das mesmas.

Assim, conforme representado no gráfico abaixo, à medida que as ações de melhoria forem implementadas, o
risco residual tenderá a diminuir.

Gráfico 4 – Calendário de implementação das ações de melhoria

De seguida apresentamos as tabelas que detalham as medidas de mitigação dos potenciais riscos identificados
para cada uma das áreas incluindo os de caráter transversal, o prazo de implementação dessas medidas e as
áreas responsáveis pela implementação dessas medidas.
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Tabela 15 - Caráter Transversal/Boas Práticas

Situação de
Risco Identificação e Descrição do Risco Risco

Total Medidas de mitigação do Risco Prazo de
Implementação Responsável

Ausência de ações
de formação
referentes a temas
de corrupção e
ética

Desconhecimento dos temas de
prevenção a situações de corrupção e
boa conduta ou de comportamentos e
procedimentos a seguir em casos de
corrupção.

NC - Propõem-se que numa base anual,
sejam dadas aos colaboradores do IPOLFG
ações de formação referentes aos temas
de fraude, corrupção e ética.

Implementação a
curto prazo CA + CE + AI

Inexistência de
planeamento e
controlos para
participação em
ações de formação
ou eventos
técnicos

Falta de formação técnica para todos
os trabalhadores do IPOLFG.

ACC - De forma a poder cumprir com os
mínimos de formação desejada, deverá
haver um maior controlo na formação que
os colaboradores têm em falta, sendo
levantadas as necessidades junto das
respetivas áreas.

Implementação a
curto prazo GRH

Inexistência de procedimentos formais
que evidenciem a frequência dos
colaboradores nas ações de formação
ou eventos que devem frequentar,
possibilitando assim a não frequência
dos mesmos às devidas formações e
eventos e como tal correndo o risco da
falta de formação técnica dos
trabalhadores.

NC - Estabelecer obrigatoriedade de
entrega de certificados que comprovem a
presença nas formações, em portal
próprio, por forma a retificar a informação.

Ausência ou
deficiência de
políticas e normas
internas

Falta de conhecimento sobre os
regulamentos e sanções em caso de
incumprimento dos mesmos.

ACC - Formalização de todos os
procedimentos / regras dos serviços.

Implementação a
curto prazo CA

Violação ou incumprimento de
regulamentos internos por
conhecimento insuficiente dos
mesmos, e respetivo potenciar de
situações irregulares.

NC - Entrega de "kit" de boas-vindas aos
novos colaboradores do IPOLFG que deverá
conter, entre outros documentos, o Código
de Ética, Política de utilização dos sistemas
de informação e o Plano de prevenção de
corrupção e infrações conexas.

Ausência de regulamentos ou politicas
formais internas que possam potenciar
situações irregulares, nomeadamente
no que respeita a:
 - circulação de doentes entre público
e privado;
 - utilização de cartão de crédito do
IPOLFG;
 - utilização de fundo de maneio;
 - termos de responsabilidade.

NC - Proceder ao estabelecimento de
protocolos / procedimentos de divulgação
de informação, nomeadamente:

- Recomenda-se a realização de ações de
formação aos funcionários por tipo de
serviços, nomeadamente todas as
responsabilidades e regulamentos afetos
no exercício das suas funções.

- Recomenda-se a realização, uma vez por
ano, de ações de formação dirigidas a
todos os dirigentes do IPOLFG em
simultâneo. Nestas ações de formação
deverão ser abordados temas como a
aplicação de sanções aquando de
situações irregulares.

Desatualização da
informação
organizacional

Desconhecimento da estrutura
organizacional e respetivas
responsabilidades e modelo de
governance do IPOLFG por parte de
todos os stakeholders.

ACC - Garantir que os
departamentos/áreas do IPOLFG se
mantenham iguais ao organograma
aprovado até à data, assim com proceder à
sua atualização e alterações após
aprovação prévia da Tutela.

Implementação a
curto prazo CA

Risco de as alterações consideradas no
novo regulamento interno não serem
aprovadas pela tutela.
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Ofertas de
terceiros

Risco de influenciar tomada de decisão
de colaboradores, facilitando o tráfico
de influências e favoritismo.

NC - Formulação de uma política formal de
recebimento de ofertas do IPOLFG que seja
pública.

Implementação a
curto prazo

CA com
parecer da CE

ACC - Esta política deverá criar
obrigatoriedade dos colaboradores do
IPOLFG de não aceitarem ofertas a partir
de determinado valor. As ofertas de valor
reduzido (com limite estabelecido)
poderão ser aceites mediante registo
eletrónico.

Ausência de Código
 de Ética atualizado

Incumprimento ou violação dos
princípios gerais de boa conduta
administrativa aplicável nas relações
de colaboradores com os utentes e a
comunidade em geral.

ACC - Recomenda-se que seja efetuada
uma revisão e atualização do Código de
Ética, que o mesmo seja acessível e
divulgado a todos os colaboradores do
IPOLFG na intranet/internet e que seja
realizada a entrega do documento a todos
os novos funcionários.

Implementação a
curto/médio prazo

CA com
parecer da CE

ACC - Adicionalmente, devem ser
realizadas ações de sensibilização
recorrentes a este respeito.

Ausência de um
canal de reporte de
situações
irregulares que
garanta anonimato

Ocorrência de situações irregulares no
IPOLFG, sem que estas sejam
reportadas adequadamente a quem
de direito para aplicar medidas
corretivas e/ou preventivas.

NC - Implementar um canal para a deteção
e reporte de situações irregulares no
IPOLFG sem receio de eventuais
retaliações.

Implementação a
médio prazo

CA

Falhas de
segurança

Acesso indevido de terceiros às
instalações e respetivos serviços. NC - Desenvolver ações de sensibilização

aos colaboradores do IPOLFG para a
necessidade do cumprimento dos
regulamentos internos.

Implementação a
médio prazo RNC

Apropriação indevida de ativos ou
eventuais furtos nas instalações e
serviços.

Tabela 16 - Serviços Clínicos

Situação de
Risco Identificação e Descrição do Risco Risco

Total Medidas de mitigação do Risco Prazo de
Implementação Responsável

Pressão externa de
fornecedores

Pressões de fornecedores de forma a
influenciarem escolhas de
equipamentos, medicamentos e
tratamentos (e/ou MCDT)
(participação em ações de formação
ou eventos, financiados por
fornecedores / potenciais
fornecedores deste tipo de bens e
serviços).

NC - Acesso a ações de formação
sensibilizando para a adoção de uma
conduta profissional íntegra por parte dos
colaboradores.

Implementação a
curto prazo CA + GCACC - Garantir que a Comissão de Farmácia

e Terapêutica avalia periodicamente os
dados relativos ao consumo e à aquisição
de novos medicamentos por forma a
identificar quaisquer inconsistências.

Manipulação de
horários para
benefício próprio

Produção adicional de atos clínicos,
bem como o desempenho de tarefas
pagas por ato sem a devida
justificação pela sua realização fora do
horário normal.

ACC - Recomenda-se que exista justificação
adequada e devidamente aprovada para a
realização de atos clínicos adicionais e fora
do horário normal de trabalho.

Implementação a
curto/médio prazo

CA

Uso impróprio do
fardamento

Utilização do fardamento fora das
instalações do IPOLFG, podendo
provocar um maior desgaste, bem
como, o uso indevido do mesmo,
potenciando o risco de infeções
hospitalares e infeções na
comunidade.

NC - Obrigatoriedade de elaborar um
regulamento relativo à utilização de
fardamento no IPOLFG (em curso). Implementação a

curto/médio prazo GH
NC - Desenvolver mecanismo de
identificação do fardamento, permitindo
assim seguir o circuito do mesmo.

Acumulação de
funções públicas e
privadas

Incumprimento ou violação dos
princípios gerais de boa conduta
administrativa aplicável nas relações
do IPOLFG e seus colaboradores com
os utentes e a comunidade em geral.

ACC - Garantir que todos os trabalhadores
preenchem uma declaração de interesses
privados, obtendo a sua renovação
anualmente e monitorização do
cumprimento do preenchimento através
de auditorias para o efeito.

Implementação a
médio prazo CA

Troca de doentes entre o IPOLFG e
hospitais / clinicas privadas (possíveis
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recursos excessivos ou injustificado a
meios complementares de
diagnósticos realizados fora do
IPOLFG).

Parcialidade na prescrição de
medicamentos, MCDT’s e
tratamentos.

ACC - Garantir a continuidade e controlo de
uma análise aprofundada das situações de
acumulação de funções e das entidades em
potencial conflito.

Controlo
ineficiente da
produção

Registo incorreto da produção de atos
clínicos.

ACC -Desenvolvimento de procedimentos
que permitam a determinação e
observância dos prazos para o registo da
atividade.

Implementação a
médio prazo GD/GSTINão registo da produção, incluindo a

execução de ato sem registo ou não
registado em tempo útil.

ACC - Fomentar a comunicação de
informação entre os sistemas.

Registo da produção sem a execução
do respetivo ato.

NC - Realização de auditorias clínicas
periódicas.

Favorecimento de
doentes em listas
de espera

Favorecimento na colocação de
doentes em lista de espera à frente de
outros doentes com maior prioridade
ou antiguidade na respetiva lista.

ACC - Informatização dos procedimentos
por forma a não permitir que a hierarquia
temporal da entrada dos utentes/doentes
possa ser alterada sem autorização e
justificação prévia, bem como, o
rastreamento de eventuais alterações
(identificação de quem fez a alteração,
data, hora e alteração efetuada).

Implementação a
médio prazo

GD/ Direção
clínica ULGA

Unidade Local
de Gestão do

Acesso

Ineficiente
monitorização do
trabalho dos
médicos

Deficiente produtividade e qualidade
dos serviços médicos prestados.

ACC - Melhoria no controlo da atividade
médica através da atribuição de objetivos
claros e quantificáveis, bem como através
de um processo informático que permita
verificar as ações dos colaboradores.

Implementação a
médio prazo PACG + GSTI

Tabela 17 - Gestão de Doentes

Situação de
Risco Identificação e Descrição do Risco Risco

Total Medidas de mitigação do Risco Prazo de
Implementação Responsável

Ineficiências no
processamento de
taxas moderadoras

Cobrança indevida, ou falta de
cobrança, das taxas moderadoras.

ACC - Realização de uma fiscalização
periódica do cumprimento das regras das
taxas moderadoras.

Implementação a
curto prazo GD

Isenção indevida das taxas
moderadoras.

ACC - Desenvolver mecanismos que criem
e garantam a identificação automática de
abrangência de isenção ou dispensa de
pagamento de taxas moderadoras.

Anulação indevida de recibo das taxas
moderadoras.

NC - Desenvolver ações de sensibilização
aos colaboradores do IPOLFG para o
cumprimento das regras quanto às taxas
moderadoras, bem como do seu impacto
nos utentes e/ou instituição.

Ausência ou
irregularidades nos
Termos de
responsabilidade
de transferência de
doentes

Prestação de assistência a doentes
provenientes de outras unidades não-
SNS, ou entidades convencionadas de
saúde, sem o respetivo termo de
responsabilidade, impossibilitando a
sua faturação, ou a realização do
exame/tratamento em tempo
adequado.

ACC - Deve ser verificada a existência de
responsabilidade financeira da entidade
exterior responsável, antes da prestação de
cuidados, salvo circunstâncias excecionais.

Implementação a
curto prazo GD

Prestação de assistência a doentes
remetidos para outras unidades de
saúde sem o termo de
responsabilidade devidamente
aprovado, havendo assim o risco de o
Instituto incorrer numa despesa não
aprovada, ou não ser realizado o

NC - Definição de uma política que regule o
procedimento referente aos termos de
responsabilidade.
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exame/tratamento, com risco clinico
associado para o doente.

Conflito de
interesses na
gestão do
transporte de
doentes

Conflito de interesses entre empresas
subcontratadas que prestam os
serviços de transporte de doentes e as
que fazem a gestão dos mesmos.

NC - Incluir no caderno de encargos dos
concursos públicos critérios que proíbam
quaisquer conflitos de interesse das
empresas contratadas face aos serviços a
prestar.

Implementação a
médio prazo CA + GC

Falhas na
confidencialidade
da informação

Acesso indevido e divulgação de
informação confidencial de utentes,
trabalhadores e do IPOLFG sem as
devidas autorizações.

NC - Acesso a ações de formação no que
diz respeito ao regime de acesso a dados.

Implementação a
médio prazo

Todos os
serviços

Adulteração ou de perda de
informação constante dos sistemas de
informação. NC - Desenvolver um processo de restrição

de acessos capaz de monitorizar quem
acede, onde (em que equipamento
informático) e quando (datas, horários e
tempos).

Interpretação do conceito de
“profissionais de saúde” (assistentes
técnicos, com trabalho de secretariado
clínico/RON - para regularizar o acesso
a informação clínica, no desempenho
das suas funções.)

Ineficiência no
transporte de
doentes

Transporte de doentes com tempo de
espera muito alargado.

NC - Implementação de um software de
gestão de transportes, que permita a sua
solicitação e monitorização.

Implementação a
longo prazo

GD/GC
NC - Colocação no caderno de encargos
cláusulas de ausência de conflitos de
interesse por parte dos fornecedores.

Tabela 18 - Centro de Investigação

Situação de
Risco Identificação e Descrição do Risco Risco

Total Medidas de mitigação do Risco Prazo de
Implementação Responsável

Ineficiência dos
controlos das
bolsas de
investigação

Adiantamentos de valores referentes
às bolsas de investigação
indevidamente justificados.

ACC - Propõem-se que sejam guardados
todos os documentos de suporte que
evidenciem os adiantamentos de valores
referentes às bolsas de investigação
atribuídas.

Implementação a
curto prazo GFC

ACC - Adicionalmente, propõe-se a
realização de monitorizações periódicas
referentes a esta matéria.

Ineficiências na
monitorização dos
projetos de
investigação

Dedicação não repartida ao longo do
tempo por parte dos investigadores,
possibilitando o incumprimento das
expetativas dos investidores através
do incumprimento de prazos e
comprometimento da qualidade dos
trabalhos, com consequências para a
imagem e reputação do IPOLFG.

NC - Propõem-se que sejam elaborados
relatórios de progressão semestrais.

Implementação a
curto/médio prazo CI
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Tabela 19 - Serviços Farmacêuticos

Situação de
Risco Identificação e Descrição do Risco Risco

Total Medidas de mitigação do Risco Prazo de
Implementação Responsável

Requisições
inapropriadas

As requisições podem não refletir as
necessidades dos serviços.

ACC – Identificação e esclarecimento de
todas as requisições extraordinárias.

Implementação a
curto prazo

SF e Serviços
requisitantes

Ciclo de compra,
prescrição e
consequente
consumo de
medicamentos
desajustado

Risco de conluio entre empresas
farmacêuticas contratadas e
colaboradores internos, em que é
efetuada a compra e prescrição de
determinados medicamentos visando
a obtenção de benefícios próprios.

NC – Criação e consequente divulgação de
procedimento que identifique os requisitos
a cumprir, as caraterísticas dos
medicamentos e os métodos de seleção.

Implementação a
longo prazo SF

ACC - Garantir que a Comissão de Farmácia
e Terapêutica avalia periodicamente os
dados relativos ao consumo e à aquisição
de novos medicamentos por forma a
identificar quaisquer inconsistências.

Ineficiência dos
controlos para
reposição do stock
de medicamentos
para os serviços

Saída de medicamentos do serviço
farmacêutico sem a devida justificação
devido a:

  - Reduzida frequência de
inventariação de stocks nos serviços;
  - Ausência de prescrição médica
relativamente às reposições para o
stock de medicamentos dos serviços.

ACC - Melhoria no registo de requisições
no SF através de aplicações informáticas
adequadas.

Implementação a
longo prazo

SF + SGTSI

Ineficiências nas
prescrições e
tratamento

Nem todos os medicamentos são alvo
de prescrição eletrónica e os sistemas
em desenvolvimento apresentam
falhas de segurança.

ACC - Deve ser implementada a prescrição
eletrónica de todos os medicamentos, com
particular ênfase nos citotóxicos injetáveis.

Implementação a
longo prazo

SF + GTSI +
Direção clínica

Desajustamento de
stocks

Existência de medicamentos em stock,
com o prazo de validade expirado.

ACC - Realização de monitorizações
periódicas (exemplo: a cada 2 meses)
quanto ao prazo de validade dos
medicamentos em stock.

Implementação a
longo prazo SF + GSTI

Risco de desvios entre os registos dos
medicamentos e as contagens físicas
dos mesmos.

ACC - Criação de alertas no sistema
informático para os medicamentos ainda
em stock no que respeita ao prazo de
validade dos mesmos.
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Tabela 20 - Gestão de Compras

Situação de
Risco Identificação e Descrição do Risco Risco

Total Medidas de mitigação do Risco Prazo de
Implementação Responsável

Ausência de
segregação de
funções

Participação dos mesmos
intervenientes da área de compras nas
diferentes fases da contratação de um
fornecedor, nomeadamente, na
negociação, adjudicação e redação dos
contratos de aquisição de bens e
serviços.

ACC - Recomenda-se que a segregação de
funções seja corretamente efetuada,
evitando que sejam atribuídas funções
conflituantes.

Implementação a
curto prazo

GC e
Respetivos

serviços

Conluio entre
empresas
contratadas e
colaboradores
internos

Inobservância das competências
definidas na aprovação da seleção dos
fornecedores e/ou prestadores de
serviços.

ACC - Desenvolvimento de formações que
sensibilizem os colaboradores do IPOLFG
para as boas práticas em matéria de
contratação pública, bem como das
consequências do incumprimento dos
procedimentos internos. Implementação a

curto prazo GC + AI + CA

Favorecimento de terceiros através da
seleção de empresas nas quais os
colaboradores têm interesses.

NC - Realização de monitorização regular
nesta matéria por parte da auditoria
interna.
NC - Realização de uma avaliação de riscos
dos fornecedores e parceiros.

Limitação da
concorrência

Utilização sistemática do
procedimento por ajuste direto
simplificado, quer em situações
regulares, quer em casos de
necessidade ou de urgência, podendo
levar a privilegiar uma empresa em
detrimento de outras.

ACC - Garantir na medida do possível, a
uniformização dos critérios de fixação dos
fatores de ponderação, bem como uma
adequada fundamentação e devida
autorização para a escolha do
procedimento de ajuste direto.

Implementação a
curto prazo GC

Limitação da concorrência nos
processos de ajuste direto e cadernos
de encargos.

ACC - Adotar o procedimento por concurso
(público ou limitado) como regra geral,
utilizando o procedimento por ajuste
direto apenas em situações pontuais e
necessárias.

Definição de fatores para a
ponderação de critérios de
adjudicação pouco objetiva, ou adoção
inadequada de critérios de
adjudicação em procedimentos de
contratação pública.

ACC - Definição de forma clara e precisa as
cláusulas técnicas constantes nos cadernos
de encargos.
NC - Criar uma base de dados que permita
registar todas as empresas às quais se
adjudica por Ajuste Direto e conhecer qual
o objeto e montante / volume de obra ou
de bens e serviços adjudicado a cada um.
Este controlo passará pela garantia que os
valores pagos por contratos de aquisição
de serviços no novo ano, que se venham a
renovar ou a celebrar com um objeto
idêntico do ano anterior não ultrapassará
os valores pagos em nesse ano,
considerando o valor total agregado dos
contratos, ou o preço unitário, caso seja
mensurável ou tenha servido de base para
o cálculo do valor final.

Falhas nos
procedimentos
obrigatórios de
contratação pública

Incumprimento de procedimentos
obrigatórios implementados.

ACC - Melhoria na divulgação e
sensibilização da informação sobre a
realização dos procedimentos obrigatórios
na contratação / adjudicação.

Implementação a
curto prazo GC

NC – Obrigatoriedade na identificação de
um gestor de contrato no âmbito de
contratos de bens e serviços, de
empreitadas e de obras.

Implementação a
curto prazo GC

Favorecimento de
fornecedores

Falta de rotatividade dos júris dos
concursos e dos fornecedores
adjudicados.

ACC - Garantir a rotatividade da
composição dos júris nos processos de
contratação pública através de um
regulamento interno para o efeito.

Implementação a
curto prazo GC
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ACC - Monitorização regular nesta matéria
por parte da auditoria interna.

NC - Promover a boa prática de promoção
da rotação (exemplo: a cada dois anos) das
empresas prestadoras de serviços.

Tabela 21 - Logística

Situação de
Risco Identificação e Descrição do Risco Risco

Total Medidas de mitigação do Risco Prazo de
Implementação Responsável

Ineficiência na
identificação de
responsáveis

Impossibilidade de se identificar o
responsável dos serviços a quem o
material foi entregue, de forma a
garantir que o material tenha o
destino e funcionalidade pretendida.

ACC - Criação de um procedimento formal
para a obrigatoriedade de colocação do
número mecanográfico de colaborador, em
conjunto com assinatura legível e respetiva
unidade.

Implementação a
curto prazo CA

Falhas na
inventariação dos
bens

Inventariação e avaliação de bens
insuficiente, podendo a mesma levar a
perdas extraordinárias.

ACC - Registo metódico dos factos, sendo
que todas as operações devem ser
reveladas de uma forma sistémica e
sequencial, através de etiquetagem, e
todas as passagens dos documentos pelos
diversos setores devem ficar
documentadas, se possível através de um
sistema informático de inventariação dos
bens existentes.

Implementação a
médio prazo GFC + LD

Desvios entre os registos
contabilísticos e as contagens físicas.

ACC - Recomenda-se a formação de
equipas de acompanhamento de inventário
que assegurem a necessária segregação de
funções com presença de pessoas
independentes aos serviços do armazém.
Assim propõe-se a definição de equipas de
acompanhamento de inventário com pelo
menos duas pessoas, uma para o registo do
inventário, e outra para revisão da
inventariação documentada.

Inexistência de
procedimento para
localização de
materiais e
equipamentos

Perda do controlo quanto à localização
dos materiais/equipamentos quando
os mesmos são transferidos para os
serviços, podendo assim ocorrer o
extravio de materiais e equipamentos.

ACC - Estabelecer procedimentos quanto à
circulação dos bens entre os serviços,
identificando colaboradores em específico
com competência e responsabilidade pelo
fluxo dos bens.

Implementação a
médio prazo

GFC + GIE
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Tabela 22 - Gestão de Instalações e Equipamentos

Situação de
Risco Identificação e Descrição do Risco Risco

Total Medidas de mitigação do Risco Prazo de
Implementação Responsável

Ausência de
imparcialidade na
fiscalização

Ausência de rotatividade e de
declaração de conflito de interesse dos
prestadores de serviços de fiscalização
de obras.

ACC - Promover a boa prática de promoção
da rotação (exemplo: a cada dois anos) das
empresas e respetivos técnicos que
prestam fiscalização.

Implementação a
curto prazo GC + GIE

NC - Preenchimento de uma declaração de
ausência de conflitos de interesses para os
funcionários destas empresas.

Conluio entre
fiscalização (interna
ou externa) e
empreiteiros

Favorecimento dos empreiteiros
através da seleção de empresas de
fiscalização nas quais têm benefícios.

ACC – Garantir a independência das
entidades fiscalizadoras face às empresas
contratadas para a realização de
empreitadas.

Implementação a
curto prazo

GC + GIE

Deficiências no
acompanhamento
das empreitadas

Inadequado acompanhamento das
empreitadas, bem como da
fiscalização das mesmas.

NC - Criação de um manual de
acompanhamento de empreitadas, onde
estejam definidos os procedimentos de
acompanhamento e controlo da execução
de empreitadas.

Implementação a
curto prazo GIE

Excesso de
trabalhos no
âmbito das
empreitadas

Eventual realização de novos
procedimentos sem justificada
necessidade e/ou autorização de
órgão competente.

ACC - Confirmar as circunstâncias que
levaram à necessidade de novas obras,
bem como a observação dos pressupostos
previstos para a sua existência.

Implementação a
curto prazo GC + GIE

Deficiências na
manutenção das
instalações

Risco de uma ineficiente manutenção
das instalações colidir com o regular
funcionamento da atividade médica.

NC – Criação de planos de controlo e
limpeza das instalações, referindo por
exemplo a necessidade de efetuar análises
regulares à água e garantir a limpeza dos
ares condicionados.

Implementação a
curto prazo GIE

Tabela 23 - Gestão Hoteleira

Situação de
Risco Identificação e Descrição do Risco Risco

Total Medidas de mitigação do Risco Prazo de
Implementação Responsável

Falhas na qualidade
do serviço prestado

Qualidade dos serviços de hotelaria
prestados ao IPOLFG não ser a
desejada e /ou a contratualizada.

ACC - Desenvolvimento de um controlo
contínuo por forma a manter a qualidade
nos serviços prestados. Implementação a

curto prazo
GH

ACC - Desenvolvimento de uma
monitorização aos contratos dos serviços
prestados.

Inexistência de
procedimento para
validação de
despesas de
hotelaria

Aumento da faturação devido a
possíveis aumentos fictícios do peso
dos contentores de resíduos
hospitalares.

ACC – Garantir a validação da faturação na
sua totalidade através de um controlo
interno. Implementação a

médio prazo GH
NC - Criação de sistema que controle os
pesos de forma aleatória.
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Tabela 24 - Gestão Financeira e de Contabilidade

Situação de
Risco Identificação e Descrição do Risco Risco

Total Medidas de mitigação do Risco Prazo de
Implementação Responsável

Fracionamento de
despesa

Fracionamento de despesa de forma a
não conflituar com os limites de
competência de aprovação de
despesas.

ACC - Desenvolvimento de um plano de
atividades exigente, devendo o mesmo ser
realizado com a devida antecedência.
Criação de mecanismos automáticos que
permitam identificar alertas para a deteção
de eventuais situações de fracionamento
de despesas.

Implementação a
curto prazo GFC + GC

Ausência de
segregação de
funções

Falhas de segregação de funções no
controlo financeiro, nomeadamente
na gestão e respetiva reconciliação do
fundo de maneio possibilitando o risco
de:

   - Desvio de fundos e falhas de caixa;
   - Aceitação e pagamento de
despesas que não foram devidamente
autorizadas.

ACC - Recomenda-se que a segregação de
funções seja corretamente efetuada,
evitando que sejam atribuídas funções
conflituantes.

Implementação a
curto prazo

Respetivos
serviços

Desvio de fundos

Desvio de fundos.

ACC - A verificação dos registos de
pagamentos / recebimentos deverá ser
realizada por colaborador independente do
fundo de maneio.

Implementação a
curto prazo GFC

Utilização da verba concedida para fins
diferentes dos que justificaram a sua
atribuição.

ACC - Adicionalmente, no caso de se
detetarem desvios de fundos, deve-se
reportar superiormente para que se possa
apurar os detalhes e implementar medidas
de mitigação.

Falhas na validação
dos pagamentos a
colaboradores

Pagamentos a colaboradores fictícios.

ACC - Implementação de mecanismos que
permitam validar de forma independente a
informação que vem dos recursos
humanos, nomeadamente, estabelecer
instrumentos que permitam apurar que na
folha de processamento de salários os
colaboradores que já não trabalham no
IPOLFG são excluídos do documento, bem
como os nomes que constam da folha de
processamento de salários correspondem
efetivamente a colaboradores do IPOLFG.

Implementação a
curto prazo

GRH

Armazenamento de
informação em
formatos editáveis

Adulteração dos dados, ao serem
usados documentos em formato
editável.

ACC - Garantir a encriptação dos
documentos, impossibilitando a edição dos
mesmos, mas permitindo o seu uso nos
diferentes serviços.

Implementação a
curto prazo

GSTI

Falhas na validação
de faturas

Verificação de faturas ser deficiente,
contribuindo para a existência de
pagamentos em atraso ou eventuais
ajustamentos no que diz respeito à
faturação, saldos de devedores e/ou
credores.

ACC - Implementação de mecanismos de
controlo de faturas por pagar, de modo a
evitar pagamentos em atraso e eventuais
juros de mora. Implementação a

curto prazo
GFC

ACC - Obrigatoriedade de aprovação do
Conselho de Administração referente a
eventuais ajustamentos.

Posição financeira
da entidade
retratada de forma
incorreta

Risco das contas do IPOLFG não
refletirem a atual realidade da
entidade.

ACC -Atribuição de um responsável por
garantir a correta aplicação do Sistema de
Normalização Contabilística das
Administrações Públicas.

Implementação a
curto prazo GFC
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ACC - Adicionalmente, monitorização da
tarefa acima referida por outro elemento
de forma a garantir o cumprimento da
respetiva tarefa bem como a segregação
de funções

Falhas na
informação sobre
recebimentos,
pagamentos e
saldos de
tesouraria

Falhas na informação sobre
recebimentos, pagamentos e saldos de
tesouraria, nomeadamente no que
respeita à identificação dos seus
intervenientes, respetivos documentos
de suporte de comprovativo de
despesa, bem como se os vários
processos da área financeira se
encontram devidamente registados.

ACC -Verificação periódica da
documentação produzida, por forma a
identificar se os dados relevantes se
encontram sustentados pela mesma, bem
como se os processos detêm as devidas
autorizações e se os mesmos respeitam o
princípio da segregação de funções.

Implementação a
curto prazo GFC

Juros de mora
referente a
pagamentos a
fornecedores em
atraso

Juros de mora não serem
contabilizados em conta adequada ou
de não ser feita a devida
especialização.

NC - Implementar um mecanismo que
permita registar e validar os motivos que
levaram ao atraso nos pagamentos, bem
como implementar as medidas necessárias
para evitar que tal facto se repita,
impedindo assim eventuais custos
adicionais para o IPOLFG.

Implementação a
curto prazo

GFC

Aplicação de juros de mora devido a
atrasos nos pagamentos a
fornecedores, sem que sejam
apuradas responsabilidades ou
justificações para tais ocorrências.

NC - Apurar se os registos contabilísticos
referentes aos juros de mora são efetuados
nas devidas contas e se é feita a respetiva
especialização.

Falhas na
circularização dos
fornecedores

Falta de periodicidade na
circularização dos fornecedores que
permita controlar os saldos dos
fornecedores bem como comprovar o
montante das respetivas despesas.

ACC - Formalização da circularização de
fornecedores num período trimestral.

Implementação a
curto/médio prazo GFC

Tabela 25 - Gestão de Recursos Humanos

Situação de
Risco Identificação e Descrição do Risco Risco

Total Medidas de mitigação do Risco Prazo de
Implementação Responsável

Falsificação ou
insuficiência de
documentos

Disponibilização de certificados de
habilitações com informação incorreta
ou falsa.

ACC – Garantir que sejam exigidos os
certificados e diplomas de habilitações de
todos os colaboradores e que os mesmos
sejam digitalizados de forma a estarem
devidamente documentados e de fácil
acesso. Implementação a

curto prazo
GRH

Existência de processos de pessoal
com informação incompleta (exemplo:
inexistência de evidência de
habilitações).

ACC - Garantir ainda que seja feita uma
validação (exemplo: Contactar
Universidades, antigos empregadores, etc.)
dos dados relevantes para a contratação
do colaborador.

Deficitária
avaliação de
colaboradores

Inexistência de critérios equitativos e
bem definidos ou
falta de transparência aquando da
avaliação de colaboradores.

ACC – De acordo com as melhores práticas,
deverá existir uma justificação relativa a
todas as avaliações atribuídas (e não
apenas os casos excecionais) com o
objetivo de incentivar a atribuição justa de
todos os casos.

Implementação a
curto/médio prazo GRH
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ACC - A avaliação deverá ser feita não
numa base bienal, mas de forma contínua
e regular para permitir assim um melhor
acompanhamento do colaborador. Esta
avaliação deverá ter por base uma check-
list de critérios objetivos e adequados às
funções exercidas, com espaço para
comentários qualitativos. Recomenda-se
que esta avaliação final não reflita apenas a
avaliação de uma pessoa, mas seja
realizada uma discussão com outros
elementos responsáveis do serviço onde o
colaborador está integrado.

Excesso de
trabalho
extraordinário

Desrespeitar a legislação laboral com
relação ao trabalho suplementar para
suprir necessidades permanentes dos
serviços.

ACC – Garantir a elaboração de um mapa
de pessoal anual tendo como um dos
princípios orientadores o suprimento das
necessidades efetivas e permanentes do
IPOLFG, satisfazendo-as de forma
adequada e reduzindo o recurso ao
trabalho extraordinário/ contratação a
termo ou prestação de serviços, aos casos
previstos na legislação aplicável.

Implementação a
médio prazo GRHNC - Estabelecimento de limite temporal

quanto à utilização das horas no banco de
horas. O colaborador terá que usufruir,
obrigatoriamente, das horas em bolsa no
período estabelecido (exemplo: um mês).

NC - Instituir mecanismos de monitorização
dos pagamentos de trabalho suplementar
e reporte das situações identificadas
superiormente para as regularizações
necessárias, ou reposições de pagamentos
irregulares.

Tabela 26 - Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

Situação de
Risco Identificação e Descrição do Risco Risco

Total Medidas de mitigação do Risco Prazo de
Implementação Responsável

Falhas na
segurança de
gestão de dados

Acesso indevido a pastas de rede
partilhadas e respetiva informação
privilegiada e confidencial por
utilizadores que não possuem
autorização.

ACC - A comunicação das alterações deverá
ser mais regular e não apenas numa base
ad hoc. Para isso, numa base trimestral,
cada responsável de serviço deve, por
exemplo, elaborar uma listagem de todos
os users afetos aos seus serviços e com as
devidas autorizações de modo a garantir o
correto perfil em sistema.

Implementação a
curto prazo GSTI

ACC - Elaborar um procedimento que,
cumprindo o RGPD, garanta que existem
mecanismos (definidos e implementados)
capazes de rastrear os acessos, em termos
de:
    (i) responsável pelo acesso;
    (ii) abrangência do acesso;
    (iii) período temporal em que se o acesso
ocorreu (data e horários).
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Falência dos
Sistemas

Falhas dos sistemas informáticos com
consequências no atendimento aos
doentes, devido à ação de hackers,
vírus ou falhas de segurança por
conduta negligente ou má conduta
intencional de colaboradores ou
profissionais.

ACC -Monitorização contínua do sistema
informático, realização de testes e
desenvolvimento de processo de backups e
recuperação de dados perdidos.

Implementação a
curto prazo GSTI

Ineficiência de
registo e
arquivamento físico
e informático

Perda de informação devido ao facto
do arquivo (tanto físico como
informático) não garantir a
salvaguarda da totalidade dos
processos e dados.

ACC - Garantir a colocação de todos
documentos que acompanham o processo,
em arquivo informático,
independentemente da sua dimensão.

Implementação a
curto prazo GSTI

Informação incorreta, de forma
involuntária ou voluntária.

Falhas na recolha e/ou digitação de
dados dos utentes.

ACC - Realizar o arquivo dos processos em
locais restritos e com efetivo controlo de
acesso.

Falhas nos registos de identificação
dos utentes, proporcionando dados
insuficientes, incorretos ou
desatualizados.

Falhas no arquivamento e digitalização
de documentos relacionados com a
área clínica.

Deficiências na
integração de
dados dos
programas
informáticos

Falhas na migração do histórico de
dados do sistema informático anterior
para o atual sistema.

ACC - Realização de um levantamento
regular de falhas de integração e que sejam
encontradas formas de as corrigir e de
introduzir melhorias de interface do
sistema por via da cooperação entre os
diversos serviços.

Implementação a
médio prazo

GSTI

Falta de integração entre sistemas
informáticos.

Fiabilidade dos
registos
administrativos

Prestação de informação incompleta,
não atual, desadequada ou mesmo
falsa.

NC - Relativamente aos dados dos utentes,
desenvolvimento de um mecanismo
informático que não permita avançar para
passos seguintes, ou submeter a
informação, sem os dados das células
obrigatórias estarem devidamente
preenchidos, com controlo sobre se a
informação é fidedigna (exemplo: nas
informações sobre moradas, colocar uma
opção de escolha de países, concelhos,
distritos, freguesias, etc., e preenchimento
automático de Código Postal).

Implementação a
médio prazo GSTI

Falhas na
monitorização dos
acessos aos
sistemas
informáticos

Falhas na deteção de acessos
indevidos a informação privilegiada e
confidencial por utilizadores não
autorizados.

ACC - Realização de uma monitorização
contínua dos colaboradores que se
encontram sujeitos à política de alteração
de passwords, impondo a obrigatoriedade
de alteração periódica.

Implementação a
médio prazo

GSTI
Falhas de segurança, que potenciam o
acesso indevido de informação
privilegiada e confidencial por
utilizadores não autorizados.
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5.Controlo e monitorização do plano
O objetivo deste Plano é que o mesmo se torne um instrumento de gestão dinâmico e de reforço do controlo
interno. Dessa forma é importante que o Plano seja alvo de uma revisão contínua, de modo a assegurar a
aplicabilidade e a eficácia das normas e orientações estabelecidas, bem como a sua adequação à situação atual
do IPOLFG.

Consecutivamente, o IPOLFG entendeu que para o Plano ser efetivo é necessário que sejam atribuídas
responsabilidades pela implementação do mesmo e respetiva supervisão, pelo que de acordo com a legislação
atualmente em vigor, nomeadamente com o anexo II e III do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, que
regula o regime jurídico e os estatutos aplicáveis às unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde com a
natureza de Entidades Públicas Empresariais, bem como as integradas no Setor Público Administrativo, cabe ao
Conselho de Administração e respetivos serviços do IPOLFG a implementação do Plano, sendo que a supervisão
do mesmo, isto é, a avaliação dos processos de controlo interno e de gestão dos riscos de corrupção e infrações
conexas fica a cargo da Auditoria Interna do IPOLFG, contribuindo assim para o seu aperfeiçoamento contínuo.

Assim, foram também atribuídas responsabilidades e definido o calendário para a implementação das principais
ações de melhoria, conforme se pode observar no cronograma abaixo.

Cronograma de implementação do plano

Ação de Melhoria
Prazo estimado

Responsável
T1 T2 T3 T4

Elaboração e comunicação de uma declaração formal do
Executivo relativamente à corrupção e infrações conexas. Conselho de Administração

Implementação dos NC e das ACC identificadas.  Conselho de Administração e
respetivos serviços

Início dos trabalhos de Auditoria Interna e devida
monitorização.

Auditoria Interna

Relatório de avaliação de execução do Plano. Auditoria Interna

A monitorização terá por base, entre outras medidas, garantir de uma forma contínua que os testes e controlos
implementados são os apropriados e que estão a ser postos em prática corretamente de forma a mitigar os riscos
identificados.

O presente PGCRIC, com vista à implementação das medidas propostas, tem uma “validade” de 18 meses, após
esse período, o Serviço de Auditoria Interna procederá a elaboração de um relatório de avaliação da execução,
como previsto no artigo 19º  dos Estatutos dos Hospitais, Centros Hospitalares e Institutos Portugueses de
Oncologia E.P.E., anexo ao  Decreto Lei  n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, onde devem constar as medidas que
foram implementadas e a análise das que não foram e os motivos associados .

Para concluir o processo, antes do termo da vigência do presente PGCRIC e posteriormente com periodicidade
anual, o Serviço de Auditoria Interna procederá à elaboração de uma proposta de revisão do PGCRIC, com base
na atualização da matriz dos riscos e no relatório anual supramencionado, a ser aprovado pelo Conselho de
Administração para implementação no ano seguinte.
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6.Comunicação do plano
Na sequência da decisão sobre a aprovação do PGRCIC pelo Conselho de Administração, em cada ano deve ser
elaborado, pelo Gabinete de Comunicação e Relações Públicas, um plano de comunicação e divulgação do
mesmo, que contemple as obrigações legais e os meios e formas de divulgação internas e externa, a encetar pelo
Conselho de Administração e demais dirigentes, designadamente através:

· do envio do Plano de Gestão para o CPC;
· da divulgação por e-mail a todos os colaboradores, informando-os da disponibilização do PGRCIC no

Portal na Intranet do IPOLFG;
· divulgação do PGRCIC na Internet do IPOLFG, nela se incluindo as demais informações respeitantes a

esta matéria;
· da divulgação das ações de formação sobre riscos de corrupção e riscos conexos, para dirigentes e

demais colaboradores a realizar;
· divulgação da necessidade de atualizar os manuais de qualidade e de controlo interno dos serviços.


