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I. Enquadramento 

 

A Recomendação de 1 de Julho de 2009, do Conselho de Prevenção da Corrupção preconiza que os órgãos 

dirigentes máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou património públicos, seja qual for a sua 

natureza, devem elaborar Planos de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas. 

 A Recomendação sobre a elaboração do referido Plano define que: 

i. Sejam identificados, relativamente a cada área ou departamento, os riscos de corrupção e infrações 

conexas; 

ii. Com base na identificação dos riscos, sejam indicadas as medidas adotadas que previnam a sua 

ocorrência; 

iii. Se proceda à definição e identificação dos responsáveis envolvidos na gestão do Plano; 

iv. Seja elaborado um relatório anual sobre a execução do Plano. 

A Recomendação de 7 de novembro de 2012, do CPC, recomenda uma análise dos mecanismos de 

acompanhamento relativamente à gestão de conflitos de interesses, a incluir nos relatórios de execução do 

Plano. 

Em 01 de Julho de 2015, o CPC emitiu nova Recomendação no sentido de que estes Planos identificassem 

os riscos de Gestão, incluído os riscos de corrupção, que deverá identificar os riscos relativos às funções, 

ações e procedimentos realizados por todas as unidades orgânicas incluído gabinetes, funções e cargos de 

direção de topo, mesmo quando decorram de processos eletivos. 

Nessa medida e em cumprimento das Recomendações formuladas pelo CPC, o Conselho Diretivo da ACSS, 

IP aprovou por Deliberação em 10-09-2015, o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluído os Riscos 

de Corrupção e Infrações Conexas, para 2015, doravante designado de Plano. 

O processo de monitorização do Plano, refletido no presente Relatório, teve em consideração o Plano de 

2015 e tem como objetivo analisar e avaliar a eficácia das medidas preventivas por implementação das 

mesmas e aferir a necessidade de revisão dos riscos e controlos anteriormente indicados.  
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II. Sumário Executivo 

 

A ACSS prosseguiu os objetivos delineados no Plano que serviu de base ao presente relatório, no respeito 

da visão, missão e valores da Administração pública, nomeadamente quanto à ética profissional e pessoal 

dos seus colaboradores e dirigentes, mostrando empenhamento por parte de todos no estabelecimento de 

uma cultura Institucional e ética, criando mecanismos de controlo interno eficazes e intolerantes com 

condutas ou comportamentos contrários ao seu bom funcionamento. 

Para tal, a ACSS esforçou-se e comprometeu-se, em assegurar que os seus dirigentes, como principais 

owners dos processos, que tem conhecimento bastante que permitam identificar os riscos de gestão, 

incluindo os riscos de corrupção e a implementação de controlos e procedimentos tendo em vista a 

prevenção, deteção, sancionamento e erradicação de comportamentos corruptos e afins, bem como, mitigar 

os riscos de gestão inerentes à sua atividade, como fatores fundamentais para o sucesso e longevidade de 

qualquer organização. 

Assim, o presente Relatório de execução agrega e sistematiza toda a informação obtida no âmbito da 

implementação e monitorização do Plano em 2015, com vista à aferição do grau de execução das medidas 

adotadas no sentido da prevenção dos riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas, bem 

como verificar o grau de execução, por cada um dos Departamentos / Unidades Orgânicas, identificando as 

medidas adotadas, aquelas que ainda não foram implementadas, as que se encontram em fase de 

implementação e as que no decorrer do ano se julgaram inadequadas e / ou sem efeito. 

Na avaliação da implementação das medidas devem ser tidas em consideração as ações tomadas, durante o 

ano, com impacto na estrutura orgânica, nas atribuições e/ou competências e / ou nos colaboradores em 

concreto, sendo de assinalar as seguintes: 

i. A elaboração de instrumentos de gestão, que permitiram a definição de objetivos estratégicos e 

operacionais aprovados pela Tutela para a ACSS, vertidos no Plano – Estratégico para 2015-2017 e 

no Plano de Atividades, cuja publicação institucional obrigatória reforça o compromisso dos 

dirigentes com estes, objeto de avaliação no Relatório de Atividades.  

ii. A discussão interna e aprovação de um novo Código de Conduta Ética, com consequente divulgação 

por todos os colaboradores internos e publicitação no site institucional da ACSS; 

iii. A aprovação de uma Minuta de Declaração de Existência de Incompatibilidades e/ou Impedimentos, 

divulgada por todos os colaboradores internos e publicitada na página da Intranet da ACSS; 
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iv. A aprovação e atualização de diversos de Manuais de Procedimentos, importantes instrumentos de 

trabalho para as equipas, nomeadamente o Manual de Procedimentos do Arquivo, o Manual de 

Procedimentos de Gestão de Recursos Humanos, o Regulamento Interno do Uso de Veículos, o 

Manual de Procedimentos dos processos de Aquisição de Bens e Serviços e Manual de 

Procedimentos da Função do Património da ACSS. 

Podem-se enunciar também alguns constrangimentos, que podem ter constituído obstáculos à plena 

execução do Plano, como sejam, o facto de algumas alterações organizativas da ACSS, assinalando-se a 

criação de novas Unidades e consequentes alterações a diferentes níveis de direção, a escassez recorrente 

de recursos humanos e a falta de interoperabilidade ou inexistência de sistemas de informação eficazes. 

De referir que, pela primeira vez foi feita uma monitorização intercalar do Plano, sendo ainda de salientar, 

que no âmbito das auditorias internas realizadas pelo GAI, foram tidos em consideração os riscos 

enunciados, noa fase de planeamento das auditorias realizadas e no decorrer das mesmas, foram auditadas 

a efetividade das medidas propostas em sede de plano. 

Verificou-se que, de entre as medidas preconizadas, foram implementadas 137, o que, representa uma taxa 

média de execução de 84%, excluindo as medidas que ficaram sem efeito, cifrando-se a taxa de execução 

por Unidade, entre o valor mínimo de 55% e a implementação da totalidade das medidas propostas (100%), 

conforme se ilustra no gráfico seguinte – Gráfico I. 

 

Gráfico I – Grau de Execução do PPRG por Unidades 

 

O presente Relatório não inclui informação das unidades recém criadas URJ, UAH e Assessoria Executiva de 

Comunicação, que no decorrer do ano de 2016, deverão elaborar as suas Matrizes de Risco, para que, 

aquando da revisão do Plano possam ser incorporadas 
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III. Recomendações 

 

O presente relatório pretende concretizar o processo de monitorização do PPRG. Assim, dado verificar-se 

que é necessária a adequação das medidas preventivas sobre os procedimentos adotados e sua atualização 

propõe-se ao Conselho Diretivo intensificação de esforços na execução de algumas medidas e a aprovação 

de alguns ajustamentos, designadamente: 

 

# Recomendações 

I 

Revisão do Plano em vigor, aprofundando e verificando a adequabilidade das medidas 

preventivas e dos controlos propostos por cada Departamento / Unidade Orgânica, com 

introdução da totalidade das Unidades da ACSS, que depois de elaborado e aprovado, deverá 

ser divulgado, a todos os níveis, junto dos seus colaboradores, promovendo o seu envolvimento e 

sensibilização para a necessidade de mitigar e/ou eliminar os riscos de gestão da ACSS. 

II Elaboração e aprovação de um Regulamento Interno para a ACSS. 

III 
Criação, divulgação e disponibilização de mecanismos legais para o reporte à ACSS de situações 

de condutas corruptas e/ ou consideradas inapropriadas. 

IV 
Monitorização dos processos, por parte dos Dirigentes de cada Departamento / Unidade 

Orgânica, assegurando a necessária segregação de funções. 

V 

Continuação da implementação de auditorias internas, às áreas e processos em que se 

reconheceu maior probabilidade de materialização de riscos de corrupção e conflitos de 

interesses. 

 
 

IV. Metodologia   

A metodologia adotada para elaboração do presente Relatório, teve em conta, objetivos de integralidade e de 

segregação de funções e contemplou: 

 Uma reavaliação dos principais processos passíveis de atos de corrupção, a descrição dos riscos 

potenciais e  a avaliação  dos controlos instituídos pelas diversas Departamento/Unidades Orgânicas 
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da ACSS. Para esse efeito, decorreu um processo de auscultação interna, durante o 1.º trimestre de 

2016, para recolha de contributos das diversas áreas em que, para além dos riscos de corrupção, se 

incluíram questões relacionadas com conflito de interesses; 

 Os elementos resultantes das auditorias internas aos processos mencionados no Plano; 

 Eventuais participações de irregularidades de entidades internas ou externas. 

A metodologia adotada para elaboração do presente relatório, de acordo com o Plano e no que diz respeito à 

verificação do grau de execução, tomou por base a definição de quatro níveis de implementação:  

 “Implementada” – significa que o procedimento foi executado; 

 “Parcialmente Implementada” – significa que o procedimento foi executado apenas parcialmente ou 

não terá sido aplicado na totalidade dos casos; 

 “Não implementada” – significa que o procedimento não foi executado; 

 “Sem Efeito” - significa que o procedimento não foi executado porque se verificou que o mesmo 

estaria desadequado, ou não era exigido, ou ainda, usualmente obedece a um prévio planeamento. 

 

V.  Estrutura Orgânica  

 

A ACSS é, nos termos da lei, um Instituto Público de regime especial, de administração indireta do Estado, 

dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio. 

A ACSS prossegue as atribuições do Ministério da Saúde, sob superintendência e tutela do respetivo 

Ministro, tem jurisdição sobre todo o território, sem prejuízo das atribuições de âmbito nacional que lhe sejam 

conferidas por diplomas próprios. 

A ACSS tem por missão, assegurar a gestão dos recursos financeiros e humanos do Ministério da Saúde 

(MS) e do Serviço Nacional de Saúde (SNS) bem como, das instalações e equipamentos do SNS, proceder à 

definição e implementação de políticas, normalização, regulamentação e planeamento em saúde, nas áreas 

da sua intervenção, em articulação com as Administrações Regionais de Saúde, I. P., no domínio da 

contratação da prestação de cuidados. 
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A organização interna da ACSS a 31/12/2015, representa-se pelo seguinte organograma: 

 

 

A estrutura orgânica descrita assenta nas disposições constantes do Decreto-Lei n.º 35/2012, de 15 de 

fevereiro, na atual redação, no quadro determinado pelas linhas gerais do Plano de Redução e Melhoria da 

Administração Central (PREMAC), consagrado no Decreto-Lei n.º 124/2011, de 29 de dezembro, que aprovou 

a Lei Orgânica do Ministério da Saúde e na Portaria n.º 155/2012, de 22 de maio, que aprovou os Estatutos 

da ACSS. 

Sendo os responsáveis pela Direção e os Dirigentes intermédios da ACSS responsáveis por cada uma das 

unidades Orgânicas, em 31/12/2015, os que abaixo se apresentam: 

Orgão / 

Unidade 

Cargo Período Titular 

CD 

Presidente 01/01/2015 a 31/12/2015 Prof. Rui dos Santos Ivo 

Vice-Presidente 12/09/2015 a 31/12/2015 Dr.ª Carla Gonçalo 

Vogal 12/09/2015 a 31/12/2015 Dr. Pedro Alexandre 

Vogal 
01/01/2015 a 26/04/2015 

11/05/2015 a 31/12/2015 

Dr. Luís Matos 

Eng.º Luís Nunes  

GJU Coordenador 01/01/2015 a 31/12/2015 Dr. Aquilino Paulo Antunes 

GAI Coordenador 01/01/2015 a 31/12/2015 Dr. Vitor Alexandre 

DFI Diretor 01/01/2015 a 31/12/2015 Dr.ª Armanda Moura 
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Orgão / 

Unidade 

Cargo Período Titular 

UCT Coordenador 01/01/2015 a 31/12/2015 Dr. José Guerreiro 

UOC Coordenador 
01/01/2015 a 30/10/2015 

05/11/2015 a 31/12/2015 

Dr.ª Maria do Carmo Carvalho 

Dr. Miguel Rodrigues 

 UGR Coordenador 01/01/2015 a 31/12/2015 Dr.ª Carla Oliveira 

DPS Diretor 01/01/2015 a 31/12/2015 Dr. Ricardo Mestre 

DRS Diretor 01/01/2015 a 31/12/2015 Dr.ª Gabriela Maia 

UIE Coordenador 01/01/2015 a 31/12/2015 Arqt.ª Sofia Coutinho 

DRH Diretor 01/01/2015 a 31/12/2015 Dr.ª Filomena Parra da Silva  

DAG Diretor 01/01/2015 a 31/12/2015 Dr.ª Manuela Carvalho 

UAG Coordenador 01/01/2015 a 31/12/2015 Dr.ª Celeste Silva 

URJ Coordenador 01/01/2015 a 31/12/2015 Dr.ª Sandra Parreira 

UGF Coordenador 01/01/2015 a 31/12/2015 Dr.ª Isaura Vieira 

UGI Coordenador 
01/01/2015 a 10/05/2015 

01/08/2015 a 31/12/2015 

Eng. Gustavo Ferreira 

Dr. António Alves  

 

01/08/2015 a 31/12/2015 Eng. António Alves 

UAH Coordenador  
01/07/2015 a 04/11/2015 

05/11/2015 a 31/12/2015 

Dr. Miguel Rodrigues  

Eng. Gustavo Ferreira  

Eng.º Luís Nunes 
 

 

 

VI. Avaliação do Sistema de Controlo Interno (SCI) 

 

A responsabilidade na execução do Plano reparte-se do seguinte modo: 

i. Compete ao Conselho Diretivo, criar e manter um sistema de controlo interno adequado, abrangendo 

todos os riscos relevantes da ACSS; 

ii. Compete aos Diretores de Departamento e Coordenadores das Unidades Orgânicas, a 

responsabilidade pela implementação das medidas preventivas e de controlo e o controlo dos riscos 

identificados nas suas áreas; 

iii. Compete ao GAI – Gabinete de Auditoria Interna, a elaboração do relatório anual de execução do 

Plano e a avaliação do seu grau de cumprimento através de auditorias aos processos nele 

mencionados. 
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De seguida apresenta-se a avaliação do sistema de controlo interno e que sumariamente apresenta um 

conjunto de medidas tomadas no sentido de mitigar alguns dos riscos identificados, relacionados com gestão 

da própria ACSS,  

Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

1 – Ambiente e Controlo 

1.1 Estão claramente definidas as especificações técnicas do 
sistema de controlo interno? 

X   
Durante o ano de 2015: 
 Foi aprovado e divulgado um novo Código de 

Conduta Ética; 
 Foi aprovado e implementado um novo Plano de 

Gestão de Riscos, incluindo os de corrupção; 
 Foi aprovado o plano anual de formação de acordo 

com as necessidades reportadas; 
 Foram realizadas reuniões regulares com o CD e os 

dirigentes da ACSS; 
 Foram revistos e desenvolvidos novos manuais para 

diferentes áreas, nomeadamente, a Gestão de 
Recursos Humanos, a Gestão de Recursos 
Financeiros, Função do Património, Processos 
Aquisitivos de Bens e Serviços, Utilização de 
Veículos e Gestão do Arquivo; 

 Foi aprovada e divulgada uma Minuta de Declaração 
de Existência de Conflito de Interesses 

 Para além das auditorias internas desenvolvidas 
pelo GAI, foi objeto de auditorias externas, de 
diversas entidades, nomeadamente do Fiscal Único, 
da BDO e da IGAS  

1.2 É efetuada internamente uma verificação efetiva sobre a 
legalidade, regularidade e boa gestão? 

X   

1.3 Os elementos da equipa de controlo e auditoria possuem a 
habilitação necessária para o exercício da função? 

X   

1.4 Estão claramente definidos valores éticos e de integridade 
que regem o serviço (ex. códigos de ética e de conduta, carta 
do utente, princípios de bom governo)? 

X   

1.5 Existe uma política de formação do pessoal que garanta a 
adequação do mesmo às funções e complexidade das tarefas? 

X   

1.6 Estão claramente definidos e estabelecidos contactos 
regulares entre a direção e os dirigentes das unidades 
orgânicas? 

X   

1.7 O serviço foi objeto de ações de auditoria e controlo 
externo? 

X   

2 – Estrutura Organizacional 

2.1 A estrutura organizacional estabelecida obedece às regras 
definidas legalmente? 

X   
A estrutura organizacional da ACSS encontra-se 
estabelecida na Portaria n.º 155/2012, de 22 de maio, 
existindo um conjunto de unidades flexíveis criadas 
por Deliberação do CD da ACSS. 

 

2.2 Qual a percentagem de colaboradores do serviço avaliados 
de acordo com o SIADAP 2 e 3? 

SIADAP 2: 62,5% 
 

SIADAP 3: 94,2% 

2.3 Qual a percentagem de colaboradores do serviço que 
frequentaram pelo menos uma ação de formação? 

49% 

3 – Atividade e Procedimentos de Controlo Administrativo Implementados no Serviço 

3.1 Existem manuais de procedimentos internos? X    Através da Deliberação do CD n.º 1634/2015, de 20 
de agosto, foram distribuídos os pelouros entre os 
membros do CD.  

 Através da Deliberação do CD n.º 1648/2015, de 21 
de agosto foram definidas as competências para 
autorização de Despesas. 

 É promovida a tomada de decisões colegiais 
(reunião de CD) 

 Foi elaborado o Orç. De Compras para 2016. 
 Sempre que possível existe rotação de funções 

entre trabalhadores da ACSS. 
 Existem Manuais de Procedimentos para diversas 

áreas e processos onde se encontram definidos as 
etapas, os controlos e os outputs esperados. 

 O Sistema de Gestão Documental – Smartdoc`s 
encontra-se implementado em todas as áreas da 
ACSS. 

 Existe um Plano de Gestão de Riscos de Gestão 
que foi monitorizado ao longo de 2015. 

3.2 A competência para autorização da despesa está 
claramente definida e formalizada? 

X   

3.3 É elaborado anualmente um plano de compras? X   

3.4 Está implementado um sistema de rotação de funções 
entre trabalhadores? 

X   

3.5 As responsabilidades funcionais pelas diferentes tarefas, 
conferências e controlos estão claramente definidas e 
formalizadas? 

X   

3.6 Há descrição dos fluxos dos processos, centros de 
responsabilidade por cada etapa e dos padrões de qualidade 
mínimos? 

X   

3.7 Os circuitos dos documentos estão claramente definidos 
de forma a evitar redundâncias? 

X   

3.8 Existe um plano de gestão de riscos de corrupção e 
infrações conexas? 

X   

3.9 O plano de gestão de riscos de corrupção e infrações 
conexas é executado e monitorizado? 

X   

4 - Fiabilidade dos Sistemas de Informação 

4.1 Existem aplicações informáticas de suporte ao 
processamento de dados, nomeadamente, nas áreas de 
contabilidade, gestão documental e tesouraria? 

X   

 A ACSS, utiliza as aplicações informáticas 
disponibilizadas pela SPMS – Serviços Partilhados 
do Ministério da Saúde; 

 A Gestão Documental é assegurada pelo 
Smartdoc`s que se encontra implementado em todas 

4.2 As diferentes aplicações estão integradas permitindo o 
cruzamento de informação? 

X   
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Questões 
Aplicado 

Fundamentação 
S N NA 

4.3 Encontra-se instituído um mecanismo que garanta a 
fiabilidade, oportunidade e utilidade dos outputs dos sistemas? 

X   
as áreas da ACSS; 

 O acesso à informação constante das bases de 
dados informáticas dependente de um processo de 
autenticação; 

 A segurança da informação e a existência de 
Backups está salvaguardada nos servidores da 
SPMS; 

4.4 A informação extraída dos sistemas de informação é 
utilizada nos processos de decisão? 

X   

4.5 Estão instituídos requisitos de segurança para o acesso de 
terceiros a informação ou ativos do serviço? 

X   

4.6 A informação dos computadores de rede está devidamente 
salvaguardada (existência de backups)?  

X   

4.7 A segurança na troca de informações e software está 
garantida?  

X   

5 – Outros 

Nada a referir.  

 

VII. Monitorização do Plano   

Conforme já referido, o plano foi objeto de monitorização ao longo de 2015, para além da monitorização final 

global, sendo que em termos gerais, considera-se que as medidas previstas foram corretas e adequadas, 

contribuindo para eliminar ou evitar os riscos identificados.  

Constando-se ainda que a maioria das medidas encontra-se implementada ou em fase de implementação e 

reconhecendo que, sempre que tal se mostre adequado, ser assegurada a sua continuidade e em 

determinados casos a sua atualização. 

Ao nível da execução do Plano, apresenta-se de seguida execução globalmente e por unidade, fincado a 

análise da adequação e eficácia das medidas preventivas às funções exercidas apresentadas com maior 

detalhe em Anexo ao presente relatório – Anexo I. 

Assim, em termos globais, conforme se verifica no Gráfico II, das 169 medidas, 4 foram consideradas sem 

efeito, resultando numa taxa de execução de 84% já evidenciada. 

 

Legenda: 

 

 

 

Gráfico II – Execução do PPRG – Global 

Em termos relativos, verifica-se que as medidas 

não implementas e / ou parcialmente 

implementadas representam 15%, sendo que 

estas se referem a riscos classificados com 

diferentes níveis de severidade (Baixo, Médio e Alto). 

Medidas Implementadas Medidas Parcialmente Implementadas Medidas não implementas Medidas s/ efeito
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Gráfico III – Execução do PPRG – Transversal 

Em termos relativos, constata-se que as medidas 

não implementas e / ou parcialmente 

implementadas representam 9%, sendo que estas 

se referem a riscos classificados como Médio. 

 

Gráfico IV – Execução do PPRG – DFI 

Em termos relativos, verifica-se que as medidas não 

implementas e / ou parcialmente implementadas 

representam 14%, sendo que estas se referem a 

riscos classificados como Médio. 

 

Gráfico V – Execução do PPRG – DPS 

Em termos relativos, de referir que as medidas não 

implementas e / ou parcialmente implementadas 

representam 45%, sendo que estas se referem a 

riscos classificados maioritariamente como Alto. 

 

Gráfico VI – Execução do PPRG – DRH 

Em termos relativos, constata-se que as medidas 

não implementas e / ou parcialmente 

implementadas representam 6%, sendo que estas 

se referem a riscos classificados como Alto. 
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Gráfico VII – Execução do PPRG – DRS 

 

Em termos relativos, verifica-se que as medidas não 

implementas e / ou parcialmente implementadas 

representam 18%, sendo que estas se referem a 

riscos classificados como Médio. 

 

 

Gráfico VIII – Execução do PPRG – DAG 

 

Em termos relativos, de referir que as medidas não 

implementas e / ou parcialmente implementadas 

representam 3%, sendo que estas se referem a 

riscos classificados como Baixo. 

 

 

Gráfico IX – Execução do PPRG – GJU 

Esta Unidade apresenta um grau de cumprimento 

em 100% das medidas previstas. 

 

Gráfico X – Execução do PPRG – GAI 

Em termos relativos, verifica-se que as medidas 

não implementas e / ou parcialmente 

implementadas representam 20%, sendo que 

estas se referem a riscos classificados com 

severidade Baixo. 
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Gráfico XI – Execução do PPRG – UCF 

 

Em termos relativos, constata-se que as medidas 

não implementas e / ou parcialmente 

implementadas representam 18%, sendo que 

estas se referem a riscos classificados como Médio. 

 

 

Gráfico XII – Execução do PPRG – UGI 

 

Em termos relativos, de referir que as medidas não 

implementas e / ou parcialmente implementadas 

representam 25%, sendo que estas se referem a 

riscos classificados como Médio. 

 

 

Gráfico XIII – Execução do PPRG – EEA Grants 

 

Em termos relativos, verifica-se que as medidas 

não implementas e / ou parcialmente 

implementadas representam 8%, sendo que estas 

se referem a riscos classificados como Médio. 

 

 

Finalmente é de referir ainda que, em cumprimento da Recomendação do Conselho de Prevenção da 

Corrupção, de 07 de novembro de 2012, no que concerne à gestão de conflito de interesses na ACSS, foi em 

10-12-2015 aprovada por Deliberação do Conselho Diretivo a minuta Declaração de Existência de Conflito de 

Interesses, a ser utilizada por todos os colaboradores da ACSS, e que se encontra disponível para 

preenchimento na sua página da Intranet. 
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ANEXO I 

 

Matrizes de monitorização da execução do Plano de Prevenção de Riscos
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Resposta ao Risco

Medidas Preventivas Implementada
Parcialmente 

Implementada

Não 

Implementada

Sem                      

Efeito

Disponibilização na Intranet das delegações e subdelgações  de competências. X

Utilização de recursos públicos no exercício da atividade 

privada
2 2

M
é

d
io

Exercício de atividades não autorizadas 2 2

M
é

d
io

Exercício da atividade privada durante o horário de trabalho 2 2
M

é
d

io Existência de mecanismos legais para os colaboradores reportarem o eventual envolvimento de 

superiores hierárquicos e/ou outros colaboradores em condutas corruptas ou consideradas 
X

Foi proposta através da Inf. 4971/2015 a criação deste 

mecanismo, no entanto, não foi possível implementar a referida 

Não declaração de conflitos de interesse 2 1

B
a

ix
o Obrigatoriedade das acumulações já autorizadas para o exercício de funções de ensino serem 

confirmadas no início de cada ano lectivo.
X

Existência de uma estrutura hierarquizada. X

Definição legal das responsabilidades de dirigentes e chefias. X

Assédio moral ou discriminação contra os colaborador, por 

razões pessoais, sexuais, religiosas, ideológicas ou outras
1 1

B
a

ix
o Intervenção no processo de avaliação no âmbito do SIADAP do conselho coordenador da avaliação, 

de secções autónomas do conselho coordenador da avaliação, comissões paritárias e do 
X

Formação de dirigentes e chefias em gestão de pessoal e liderança. X

Existência de mecanismos legais para os colaboradores reportarem o eventual envolvimento de 

superiores hierárquicos e/ou outros colaboradores em condutas corruptas ou consideradas 
X

Foi proposta através da Inf. 4971/2015 a criação deste 

mecanismo, no entanto, não foi possível implementar a referida 

Criar um sistema de denúncia de casos ou situações de corrupção ou de má administração interna. X
Foi proposta através da Inf. 4971/2015 a criação deste 

mecanismo, no entanto, não foi possível implementar a referida 

X

X

X

X

X

X

X

Obrigatoriedade de apresentação de um pedido de autorização de acumulação de funções nos 

termos definidos no artigo 29º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro.

3

CD e DirigentesRelações de hierarquia

Criação um repositório de registo informático contendo todas as delegações e subdelegações 

vigentes, revogadas e caducadas.

1

Tratamento privilegiado de familiar, amigo, concorrente, 

fornecedor ou alguém interessado na decisão

Avaliações de desempenho favorecendo ou prejudicando 

colaborador

1 Rever anualmente todas as aprovações de acumulação de funções privadas.2

2

2

1

Controlar regularmente e aleatóriamente os pedidos autorizados de acumulação com funções 

privadas, no sentido de verificar a sua atualidade e abrangência.

Dissimulação ou não detecção de conduta corrupta de 

colaborador
3

Realizar ações de formação de dirigentes, chefias e colaboradores  sobre os riscos de corrupção e 

as formas como os gerir.

Realizar auditorias regulares de trabalhos realizados sem supervisão ou expostos a maiores riscos 

de corrupção.

1

Tomada de medidas lesivas contra os colaborador que 

reportem atos de corrupção, de má conduta ou violação dos 

deveres profissionais

2

B
a

ix
o

M
é

d
io

B
a

ix
o

M
é

d
io

Comprometimento da isenção e a imparcialidade exigidas no 

exercício de funções públicas

Todas as áreas e departamentos da ACSS, I.P.

Observações / Considerações Atividades Fator potencial de Risco

Im
p

a
c
to

Responsáveis

Delegação de 

Competências

Abuso de autoridade delegada 1

Exercício indevido de autoridade delegada

CD e Dirigentes

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

e

1

2

Grau de execução (assinalar com uma cruz)

Publicação em Diário da República das delegações e subdelegações de competências.

C
la

s
s
if

ic
a
ç
ã
o

B
a

ix
o

B
a

ix
o

Acumulação de funções 

público-privadas
CD e Dirigentes

1

M
é

d
io
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Resposta ao Risco

Medidas Preventivas Implementada
Parcialmente 

Implementada

Não 

Implementada

Sem                      

Efeito

Existência de mecanismos legais para os colaboradores reportarem o eventual envolvimento de 

superiores hierárquicos e/ou outros colaboradores em condutas corruptas ou consideradas 
X

Foi proposta através da Inf. 4971/2015 a criação deste 

mecanismo, no entanto, não foi possível implementar a referida 

Existência de uma estrutura hierarquizada com vários níveis de decisão. X

Rotatividade do Pessoal. X
Implementada sempre que possível, no entanto, a escassez de 

recursos humanos limitou a rotatividade desejada

Promover a tomada de decisões colegiais. X

Existência de mecanismos legais para os colaboradores reportarem o eventual envolvimento de 

superiores hierárquicos e/ou outros colaboradores em condutas corruptas ou consideradas 
X

Existência de uma estrutura hierarquizada com vários níveis de decisão. X

Rotatividade do Pessoal. X
Implementada sempre que possível, no entanto, a escassez de 

recursos humanos limitou a rotatividade desejada

Promover a tomada de decisões colegiais. X

Existência de mecanismos legais para os colaboradores reportarem o eventual envolvimento de 

superiores hierárquicos e/ou outros colaboradores em condutas corruptas ou consideradas 
X

Existência de uma estrutura hierarquizada com vários níveis de decisão. X

Rotatividade do Pessoal. X
Implementada sempre que possível, no entanto, a escassez de 

recursos humanos limitou a rotatividade desejada

Promover a tomada de decisões colegiais. X

Existência de mecanismos legais para os colaboradores reportarem o eventual envolvimento de 

superiores hierárquicos e/ou outros colaboradores em condutas corruptas ou consideradas 
X

Existência de uma estrutura hierarquizada com vários níveis de decisão. X

Rotatividade do Pessoal. X
Implementada sempre que possível, no entanto, a escassez de 

recursos humanos limitou a rotatividade desejada

Promover a tomada de decisões colegiais. X

Existência de mecanismos legais para os colaboradores reportarem o eventual envolvimento de 

superiores hierárquicos e/ou outros colaboradores em condutas corruptas ou consideradas 
X

Foi proposta através da Inf. 4971/2015 a criação deste 

mecanismo, no entanto, não foi possível implementar a referida 

Promover a tomada de decisões colegiais. X

Existência de mecanismos legais para os colaboradores reportarem o eventual envolvimento de 

superiores hierárquicos e/ou outros colaboradores em condutas corruptas ou consideradas 
X

Foi proposta através da Inf. 4971/2015 a criação deste 

mecanismo, no entanto, não foi possível implementar a referida 

Rotatividade do Pessoal nos Júris de procedimentos de Recursos Humanos e de Contratação 

Pública.
X

Promover a tomada de decisões colegiais. X

Divulgar ao público a política da ACSS, I.P., no que concerne ao recebimento de presentes. X

CD e Dirigentes

Percepção da opinião pública de que os dirigentes, chefias e 

colaboradores da ACSS, I.P. estão abertos à influência ou que a 

eficácia e eficiência no tratamento de processos está 

dependente de ofertas ou privilégios

2

Suspeita de decisões, tomadas de forma imparcial, terem sido 

influenciadas pelo recebimento de presentes ou privilégios
1

2

1

1

B
a

ix
o

B
a

ix
o

B
a

ix
o

X

Favorecimento de um particular, no qual o dirigente, chefia ou 

colaborador, ou seu familiar ou amigo tenha algum interesse 

particular na tramitação do processo ou na tomada da decisão

2

Conflito de interesses

Ofertas

Influência junto do dirigente, chefia ou do colaborador para 

concederem um tratamento de favor ou ignorarem as 

disposições regulamentares

1

2

Proibição dos dirigentes, chefias e colaboradores da ACSS, I.P. pedir ou aceitar dádivas e outros 

benefícios, excepcionando a aceitação de ofertas ou hospitalidade de reduzido valor.

2

Prejuízo de uma pessoa na tramitação de processos, na 

tomada de decisão ou na execução do contrato
1 2

B
a

ix
o

M
é

d
io

T ratamento privilegiado de pessoa (s) ou processos 2 2

M
é

d
io

Favorecimento de um fornecedor, no qual o dirigente, chefia ou 

colaborador, seu familiar ou amigo tenha algum interesse 

execução do contrato

1

B
a

ix
o

CD e Dirigentes

Todas as áreas e departamentos da ACSS, I.P. (cont.)

Observações / Considerações Atividades Fator potencial de Risco

Im
p

a
c
to

Responsáveis

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

e Grau de execução (assinalar com uma cruz)

C
la

s
s
if

ic
a
ç
ã
o
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Resposta ao Risco

Medidas Preventivas Implementada
Parcialmente 

Implementada

Não 

Implementada

Sem                      

Efeito

Rotatividade do Pessoal. X
Implementada sempre que possível, no entanto, a escassez de 

recursos humanos limitou a rotatividade desejada

Promover a tomada de decisões colegiais. X

Legenda:  1 - BAIXO | 2 - MÉDIO  | 3 - ALTO 

Calssificação: 2-3 - BAIXO risco | 4 - MÉDIO risco  | 5-6 - ALTO risco

X

X

X

X

Fonte: GAI e DAG em 18-02-2016

2

1

1

B
a

ix
o

Dever de sigilo
Divulgação aos meios de comunicação social de informação 

susceptível de criar perturbação interna ou externa
2

Utilização de dados dos sistemas de informação para fins 

privados
1 Avaliar e implementar os níveis de segurança e controlo de acesso aos arquivos.

Sancionamento e mandato superior da informação a divulgar

M
é

d
io

B
a

ix
o

CD e Dirigentes

Fornecimento de informação não autorizado a terceiros com o 

objectivo de obtenção de vantagens pessoais

Divulgação, fruto de relações interpessoais privilegiadas, de 

informações a ex-colaborador

Acesso à informação constante das bases de dados informáticas dependente de um processo de 

autenticação.

M
é

d
io

M
é

d
io

2

2

Favorecimento Violação dos princípios da igualdade e da proporcionalidade 1 CD e Dirigentes

2

2

Sujeição de todos os dirigentes e colaboradores da ACSS ao dever legal de sigilio

Todas as áreas e departamentos da ACSS, I.P. (cont.)

Observações / Considerações Atividades Fator potencial de Risco

Im
p

a
c
to

Responsáveis

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

e Grau de execução (assinalar com uma cruz)

C
la

s
s
if

ic
a
ç
ã
o
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Resposta ao Risco

Medidas Preventivas e de Controlo Implementada
Parcialmente 

Implementada

Não 

Implementada

Sem                      

Efeito

Reconciliação de contas correntes de Fornecedores com extratos emitidos pelas 

entidades.

Diretor DFI, 

Coord. UCT
X

Proceder à reconciliação de contas de Clientes periodicamente, 

preferencialmente por profissional não afeto a esta tarefa.

Diretor DFI, 

Coord. UCT
X

O procedimento de circularização de clientes está a decorrer

de acordo com orientações do Fiscal Único.

Desvio de Fundos do cofre 1 2

B
a
ix

o Cumprir as regras do manual de Fundo Maneio. Qualquer saída de numerário, 

deve estar suportada em documento.

Diretor DFI, 

Coord. UCT
X

Proceder ao depósito diário dos valores cobrados, rodando o colaborador afeto 

a esta tarefa.

Diretor DFI, 

Coord. UCT
X

Privilegiar os recebimentos por transferência bancária, reduzindo o meio de 

pagamento via cheque e/ou dinheiro.

Diretor DFI, 

Coord. UCT
X

Utilização de palavras-passe pessoais e intransmissíveis para acesso aos 

sistemas informáticos, incluindo homebanking.

Diretor DFI, 

Coord. UCT
X

Segregação de funções, entre quem processa e quem autoriza
Diretor DFI, 

Coord. UCT
X

a) o NIB não corresponder à instituição correta
Conferência por profissionais diferentes que procedem aos registos de 

transferências / pagamentos

Diretor DFI, 

Coord. UCT
X

Reconciliações bancárias mensais efetuadas por profissional diferente do quem 

realizou os registos contabilísticos e de tesouraria

Diretor DFI, 

Coord. UCT
X

As reconcialiações estão a ser feitas mensalmente, no entanto

devido à escassez de recursos humanos, não foi possível

implementar o nível de segregação de funções indicado.

Realização de ações de controlo pelo Gabinete de Auditoria Interna
Diretor DFI, 

Coord. UCT
X

Prestação e execução 

das ordens de 

transferência

Desvio de fundos, podendo assumir duas formas:

b) Transferência / pagamento de valor diferente do 

autorizado

Procedimentos de 

cobrança de receitas e 

pagamentos de 

despesas

Pagamentos e recebimentos diferentes dos montante a 

pagamento/recebimento (Clientes e Fornecedores da 

ACSS)

M
é
d
io

M
é
d
io

Cobranças não depositadas

2 2

1 2

3

M
é
d
io

Departamento / Unidade: Departamento de Gestão Financeira – DFI

Atividade / Função / 

Processo
Fator potencial de Risco Observações / Considerações 

C
la

s
s
if

ic
a
ç
ã
o

Responsáveis

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

e

Im
p

a
c
to

1

Grau de execução (assinalar com uma cruz)
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Resposta ao Risco

Medidas Preventivas e de Controlo Implementada
Parcialmente 

Implementada

Não 

Implementada

Sem                      

Efeito

Indicar os valores a 

transferir para as 

entidades do SNS

Dificuldade no acompanhamento do orçamento do SNS,

na análise de projetos de investimento e alterações

orçamentais do SNS

2 2

M
é
d
io

Dispor de recursos humanos habilitados e recursos técnicos apropriados
Diretor DFI, 

Coord. UOC
X

Não foi possível em 2015 reforçar a equipa da UOC, situação

que apenas ocorreu em janeiro de 2016.

Divulgar atempadamente o Manual de Consolidação 
Diretor DFI, 

Coord. UOC
X

O Manual foi divulgado através da CI n.º 18/2015, de 06 de

maio. 

Divulgar instruções/orientações para aplicação uniforme de critérios contabilístico, 

sempre que necessário.

Diretor DFI, 

Coord. UOC
X

Foi divulgada a CI n.º 19/2015, de 11 de junho respeitante ao

Fundo de Compensação do Trabalho, para além de outros

ofícios-circular.

Reduzido acompanhamento do trabalho dos Auditores

Internos dos EPE
2 1

B
a
ix

o

Dificuldades na implementação de um modelo de gestão

de risco para as entidades do SNS
2 1

B
a
ix

o

Fonte: DFI em 18-02-2016

Legenda:  1 - BAIXO | 2 - MÉDIO  | 3 - ALTO 

Classificação: 2-3 - BAIXO risco | 4 - MÉDIO risco  | 5-6 - ALTO risco

XGestão do risco

Dificuldades na preparação da informação financeira

consolidada fidedigna

Consolidar informação 

financeira do SNS A
lt
o

Departamento / Unidade: Departamento de Gestão Financeira – DFI (Cont.)

Atividade / Função / 

Processo
Fator potencial de Risco Observações / Considerações 

C
la

s
s
if

ic
a
ç
ã
o

Responsáveis

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

e

Im
p

a
c
to

Foi elaborada a Inf. 5999/UGR/2015, com Relatório síntese de

análise dos RA de 2014 e PA de 2015, de Auditoria Interna dos

HEPE

Foi enviado Of. 10432/2015 a 14 entidades, solicitando plano

de ação relativo às recomendações resultantes das Auditorias

Financeiras determinadas pelo Despacho MS nº 61/2013, de

12 de novembro.

Foi feito Of. e acompanhamento das entidades relativamente

ao cumprimento do princípio da Unid. de Tesouraria do Estado.

Grau de execução (assinalar com uma cruz)

Analisar planos e relatórios de auditoria interna dos EPE e acompanhar 

implementação de recomendações

Diretor DFI, 

Coord. UGR

2 3
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Resposta ao Risco

Medidas Preventivas e de Controlo Implementada
Parcialmente 

Implementada

Não 

Implementada

Sem                      

Efeito

Dificuldades na concepção de orientações nacionais que 

considerem as especificidades regionais e locais.
3 2 A

lt
o

Construção das orientações nacionais com auscultação e participação dos 

Departamentos de Contratualização das ARS e de outros agentes envolvidos na 

prestação de cuidados de saúde (ordens profissionais, associações do setor, sociedades 

cientificas, …)

Diretor DPS X

Desalinhamento com a implementação regional das 

orientações definidas a nível nacional
2 3 A

lt
o Realização de reuniões periódicas com os Departamentos de Contratualização das ARS 

para alinhamento operacional
Diretor DPS X

Falta de isenção na interpretação das regras definidas nos 

contratos
2 3 A

lt
o

Recorrer sempre que necessário a parecer jurídicos para interpretação dos contratos. Diretor DPS X

Desarticulação entre o acompanhamento efetuado a nível 

regional e as orientações nacionais
2 3 A

lt
o

Apresentação de propostas para reforço da coordenação operacional do 

acompanhamento dos contratos (criação de mecanismos comuns, de sistemas de 

informação centralizados,…)

Diretor DPS X

Pouca sustentabilidade técnica dos modelos que são 

implementados a nível nacional
2 3 A

lt
o Recorrer a consultoria externa especializada e a parcerias com estruturas de ensino 

especializado e com outras instituições internacionais para definição dos modelos 
Diretor DPS X

Discussão alargada dos modelos com os vários intervenientes no processo e 

apresentação dos impactos das várias alternativas
Diretor DPS X

Operacionalização de experiências-piloto, antes da implementação definitiva dos 

modelos
Diretor DPS X

Discussão alargada dos modelos com os vários intervenientes no processo Diretor DPS X

Operacionalização de experiências-piloto, antes da implementação definitiva dos 

modelos
Diretor DPS X

Pouca sustentabilidade técnica dos modelos que são 

implementados a nível nacional
2 3 A

lt
o Recorrer a consultoria externa especializada e a parcerias com estruturas de ensino 

especializado e com outras instituições internacionais 
Diretor DPS X

Discussão alargada dos modelos com os vários intervenientes no processo Diretor DPS X

Operacionalização de experiências-piloto, antes da implementação definitiva dos 

modelos
Diretor DPS X

Departamento / Unidade: Departamento de Gestão e Financiamento de Prestação de Saúde – DPS

Atividade / Função / 

Processo
Fator potencial de Risco

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

e

Im
p

a
c
to

C
la

s
s
if

ic
a
ç
ã
o

Responsáveis

Grau de execução (assinalar com uma cruz)

Observações / Considerações 

Coordenar os departamentos 

de contratualização regionais 

(ARS) na contratação dos 

cuidados de saúde, de 

acordo com a avaliação de 

necessidades de prestação 

de cuidados de saúde.

Coordenar o 

acompanhamento da 

execução dos contratos de 

gestão em regime de 

parceria público-privada e de 

outros contratos de prestação 

de cuidados de saúde 

celebrados com entidades do 

sector privado e social.

Estudar e desenvolver 

modelos de financiamento e 

modalidades de pagamento 

para o Sistema de Saúde, 

baseados no ajustamento 

pelo risco

Não aplicação dos modelos técnicos, introduzindo fatores 

aleatórios na alocação de recursos
2 3 A

lt
o

Estudar e desenvolver 

análises sobre a oferta de 

serviços do SNS.

Não aplicação dos modelos técnicos, introduzindo fatores 

aleatórios na alocação de recursos
2 3 A

lt
o

Estudar, analisar a viabilidade 

e coordenar o lançamento de 

formas inovadoras de partilha 

do risco para a prestação de 

cuidados de saúde, como 

experiências inovadoras de 

gestão, através de parcerias 

público–públicas e público-

privadas

Não aplicação dos modelos técnicos, introduzindo fatores 

aleatórios na alocação de recursos
2 3 A

lt
o
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Resposta ao Risco

Medidas Preventivas e de Controlo Implementada
Parcialmente 

Implementada

Não 

Implementada

Sem                      

Efeito

Pouca sustentabilidade técnica na definição dos modelos de 

contrato definidos a nível nacional
2 3 A

lt
o Construção das orientações nacionais com auscultação e participação dos 

Departamentos de Contratualização das ARS
Diretor DPS X

Desalinhamento com a implementação regional das 

orientações definidas a nível nacional
2 3 A

lt
o Reforço da coordenação operacional do acompanhamento dos contratos (criação de 

mecanismos comuns, de sistemas de informação centralizados,…)
Diretor DPS X

Violação das regras definidas na Portaria do SIGIC 

(nomeadamente em termos de procedimentos e de aplicação 

de não conformidades) e no cumprimento dos Tempos 

Máximos de Resposta Garantida

3 3 A
lt
o Reforço dos mecanismos de controlo da atividade realizada pelas instituições e 

publicitação dos resultados alcançados
Diretor DPS X

Desarticulação entre o acompanhamento efetuado a nível 

regional (URGIC) e as orientações nacionais (UCGIC)
3 3 A

lt
o

Realização de reuniões periódicas com as URGIC para alinhamento operacional Diretor DPS X

Violação das regras definidas nos acordos internacionais 2 3 A
lt
o

Reforço dos mecanismos de controlo da atividade realizada no âmbito dos acordos 

internacionais (com melhoria dos procedimentos administrativos e com reforço dos 

sistemas de informação), com aumento da responsabilização dos prestadores nacionais

Diretor DPS X

Publicação de Circulares Normativas e Informativas que clarifiquem os procedimentos Diretor DPS X

Identificação de áreas de melhoria e apresentação de propostas de alteração dos 

procedimentos e dos sistemas de infromação que os suportam
Diretor DPS X

Pouca clareza dos critérios de auditoria 2 2

M
é

d
io

 

Atualizar periodicamente os manuais de auditoria que enquadram a realização das 

mesmas
Diretor DPS X

Subjetividade na aplicação das regras de auditoria que estão 

definidas a nível nacional
2 2

M
é

d
io

 

Criação de consensos entre os auditores para implementação das regras de auditoria 

que estão definidas
Diretor DPS X

Pouca abrangência em termos do número de entidades 

auditadas anualmente
3 2 A

lt
o Alargamento do número de elementos que constituem as equipas de auditoria, utilizando 

os mecanismos de articulaçao que previstos  no regulamento de peritos da ACSS
Diretor DPS X

Reforço da coordenação operacional do acompanhamento dos contratos (criação de 

mecanismos comuns, de sistemas de informação centralizados,…)
Diretor DPS X

Realização de Auditorias à faturaçao dos Contratos-Programa Diretor DPS X

Reporte não atempado de dados ou de dados não fiáveis 3 3 A
lt
o

Introdução de mecanismos que bloqueiem a possibilidade de reportar os dados após 

determinado período e de mecanismos de qualificação automática dos dados que são 

reportados pelas instituições

Diretor DPS X

Adiantamentos efetuados com base no contrato-programa 

negociado e não na atividade efetivamente efetuada e faturada 

pelas instituições

3 3 A
lt
o

Alteração das regras de faturação dos contratos-programa, permitindo que o processo 

seja efetuado de forma mais atempada, e introdução da autofacturação dos contratos-

programa.

Diretor DPS X

Fonte: DPS em 07-04-2016

Legenda:  1 - BAIXO | 2 - MÉDIO  | 3 - ALTO 

Calssificação: 2-3 - BAIXO risco | 4 - MÉDIO risco  | 5-6 - ALTO risco

Departamento / Unidade: Departamento de Gestão e Financiamento de Prestação de Saúde – DPS (cont.)

Atividade / Função / 

Processo
Fator potencial de Risco

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

e

Im
p

a
c
to

C
la

s
s
if

ic
a
ç
ã
o

Responsáveis

Grau de execução (assinalar com uma cruz)

Observações / Considerações 

Proceder à definição das 

cláusulas gerais dos 

contratos-programa e 

contratos de gestão a 

celebrar com as entidades 

públicas e os privados, que 

integram a rede do SNS. 

Gerir o sistema de inscritos 

para cirurgia (SIGIC) e 

coordenar as unidades 

regionais de gestão de 

inscritos para cirurgia. 

Gerir a participação da ACSS 

nos acordos internacionais 

relacionados com o sistema 

de saúde e acompanhar os 

seus fluxos financeiros 

relativos a prestações de 

cuidados de saúde. 

Desalinhamento entre as normas definidas e as práticas 

instituidas nas entidades do SNS a nível nacional
3 3 A

lt
o

Realização de auditorias à 

codificação clínica 

(implementação e controlo 

da qualidade dos sistemas de 

classificação de doentes) 

Acompanhar a execução dos 

contratos-programa e 

contratos de gestão nas 

vertentes de produção e 

económico-financeira.

Verificação e validação da 

faturação no âmbito do 

contrato-programa.

Falta de isenção na interpretação das regras definidas nos 

contratos
3 3 A

lt
o
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Resposta ao Risco

Medidas Preventivas e de Controlo Implementada
Parcialmente 

Implementada

Não 

Implementada

Sem                      

Efeito

Coordenar e gerir as ações 

visando uma organização 

integrada e a racionalização da 

rede hospitalar, da rede de 

cuidados de saúde primários e da 

rede de cuidados continuados 

integrados.

Informação dispersa e não sistematizada sobre a rede de 

serviços e recursos (instalações e equipamentos) existente, 

podendo beneficiar terceiros através da incapacidade de 

confirmação total de necessidades.

2 2

M
é

d
io

Desenvolvimento de projetos de suporte à atividade núcleo do Departamento, Sistema de 

Gestão de Entidades (SGES), que prevê a caraterização da capacidade instalada no 

SNS (Equipamentos e Instalações) e Sistema de Informação Geográfica e de 

Planeamento em Saúde (SIGPS)

Diretor DRS
X

Medida em curso, já que se refere a Sistemas em desenvolvimento 

pela SPMS, no âmbito do Contrato-Programa, encontrando-se, no 

entanto, a sua implementação com atraso relativamente aos 

cronogramas iniciais

Estabelecer critérios de avaliação 

e as prioridades de investimentos 

públicos no desenvolvimento, na 

modernização e na renovação da 

rede de instalação e de 

equipamentos do SNS, tendo em 

consideração o Plano Nacional 

de Saúde, a política da saúde, em 

articulação com as ARS`s.

Informação dispersa e não sistematizada sobre a rede de 

recursos (instalações e equipamentos) existente, podendo 

beneficiar terceiros através da incapacidade de confirmação 

total de necessidades.

2 2

M
é

d
io

Desenvolvimento de projeto de suporte à atividade núcleo do Departamento, Sistema de 

Gestão de Entidades (SGES), que prevê a caraterização da capacidade instalada no 

SNS (Equipamentos e Instalações)

Diretor DRS X

Medida em curso, já que se refere a Sistema em desenvolvimento 

pela SPMS, no âmbito do Contrato-Programa, encontrando-se, no 

entanto, a sua implementação com atraso relativamente ao 

cronograma inicial. 

Apoiar os processos de 

investimento em parcerias público-

privadas e as comissões e 

preparação e de avaliação de 

projetos nas componentes 

relativas a edifícios, equipamentos 

e perfil funcional, disseminando 

as boas práticas identificadas.

Pressões para favorecimentos na avaliação dos projetos. 1 3

M
é

d
io

Constituição de equipas multidisciplinares, com um coordenador
Diretor DRS

Coord. UIE
X

Departamento / Unidade: Departamento de Gestão da Rede de Serviços e Recursos em Saúde – DRS

Atividade / Função / Processo Fator potencial de Risco

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

e

Im
p

a
c
to

C
la

s
s
if

ic
a
ç
ã
o

Responsáveis Observações / Considerações 

Grau de execução (assinalar com uma cruz)
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Resposta ao Risco

Medidas Preventivas e de Controlo Implementada
Parcialmente 

Implementada

Não 

Implementada

Sem                      

Efeito

Dar parecer técnico, incluindo a 

vertente económico-financeira, 

sobre investimentos, públicos ou 

privados, em equipamentos de 

elevada diferenciação, incluídos 

em lista aprovada pela tutela nos 

termos da legislação aplicável.

Pressões para favorecimentos na avaliação dos equipamentos 1 2

B
a

ix
o

Tarefa não concentrada num único elemento técnico. Diretor DRS X

Constituição de equipas multidisciplinares para elaboração dos requisitos
Diretor DRS

Coord. UIE
X

Consulta a peritos das áreas, para validação dos documentos produzidos, e consulta às 

ARS

Diretor DRS

Coord. UIE
X

Constituição de equipas multidisciplinares para elaboração dos requisitos
Diretor DRS

Coord. UIE
X

Consulta a peritos das áreas (incluindo Ordens e Associações profissionais) para 

validação dos documentos produzidos

Diretor DRS

Coord. UIE
X

Constituição de equipas de dois elementos para avaliação
Diretor DRS

Coord. UIE
X

Atividade sem desenvolvimento (não foram rececionados pedidos 

desta natureza durante o ano)

Consulta a outras entidades no âmbito da avaliação (CM, ARS, etc)
Diretor DRS

Coord. UIE
X

Atividade sem desenvolvimento (não foram rececionados pedidos 

desta natureza durante o ano)

Departamento / Unidade: Departamento de Gestão da Rede de Serviços e Recursos em Saúde – DRS (cont.)

Atividade / Função / Processo Fator potencial de Risco

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

e

Im
p

a
c
to

C
la

s
s
if

ic
a
ç
ã
o

Responsáveis Observações / Considerações 

Grau de execução (assinalar com uma cruz)

B
a

ix
o

Definir e divulgar os requisitos a 

que devem obedecer as 

instalações e equipamentos 

públicos e privados das unidades 

e serviços de saúde, públicos e 

privados, integrantes dos vários 

níveis de cuidados de saúde.

Privilegiar materiais, produtos ou sistemas 1 2

B
a

ix
o

Elaborar especificações técnicas 

e normas aplicáveis a instalações 

e equipamentos, bem como às 

matérias a utilizar na sua 

construção por entidades 

tuteladas pelo MS.

Privilegiar materiais, produtos ou sistemas 1 2

Definir os requisitos técnicos para 

terrenos adequados à construção 

de instalações destinadas à 

prestação de cuidados de saúde e 

dar parecer sobre propostas no 

âmbito da rede pública.

Pressões para favorecimentos na avaliação dos terrenos. 1 2

B
a

ix
o
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Resposta ao Risco

Medidas Preventivas e de Controlo Implementada
Parcialmente 

Implementada

Não 

Implementada

Sem                      

Efeito

Regular a execução, análise, 

avaliação e aprovação de projetos 

de instalações e equipamentos da 

responsabilidade de entidades 

tuteladas pelo MS e lançar e 

acompanhar a execução de 

projetos de unidades de saúde 

com elevada diferenciação ou 

inovadores.

Pressões para favorecimentos na avaliação e execução dos 

projetos .
1 3

M
é

d
io

Constituição de equipas multidisciplinares, com um coordenador
Diretor DRS

Coord. UIE
X

Pressões para favorecimentos na avaliação dos planos 

diretores e dos projetos.
1 3

M
é

d
io Constituição de equipas multidisciplinares, com um coordenador, e elementos externos 

à ACSS (ARS)

Diretor DRS

Coord. UIE
X

Pressões para avanço de processos em detrimentos de outros. 1 2

B
a

ix
o Constituição de equipas multidisciplinares, com um coordenador, e elementos externos 

à ACSS (ARS)

Diretor DRS

Coord. UIE
X

Tentativas de suborno para obtenção de favorecimentos. 1 3

M
é

d
io Constituição de equipas multidisciplinares, com um coordenador, e elementos externos 

à ACSS (ARS)

Diretor DRS

Coord. UIE
X

Desenvolver os procedimentos de 

avaliação do estado físico das 

instalações e equipamentos, 

públicos e privados, bem como de 

registo e atualização do estado 

físico e funcional das instalações 

e equipamentos da rede do SNS.

Pressões para favorecimentos na avaliação das instalações e 

equipamentos.
1 2

B
a

ix
o

Constituição de equipas multidisciplinares, com um coordenador
Diretor DRS

Coord. UIE
X Atividade sem desenvolvimentoem 2015

Tarefa não concentrada num único elemento técnico
Diretor DRS

Coord. UIE
x

Parecer do departamento integra Parecer Único da ACSS, o qual é analisado 

superiormente, pelo Comité de Investimentos, que emite o seu parecer para decisão do 

Conselho Diretivo

Diretor DRS

Coord. UIE
x

Tarefa não concentrada num único elemento técnico
Diretor DRS

Coord. UIE
x

Parecer do departamento integra Parecer Único da ACSS, o qual é analisado 

superiormente, pelo Comité de Investimentos, que emite o seu parecer para decisão do 

Conselho Diretivo

Diretor DRS

Coord. UIE
x

Informação dispersa e não sistematizada sobre a rede de 

serviços e recursos (instalações e equipamentos) existente, 

podendo beneficiar terceiros através da incapacidade de 

confirmação total de necessidades.

2 2

M
é

d
io

Desenvolvimento de projetos de suporte à atividade núcleo do Departamento, Sistema de 

Gestão de Entidades (SGES), que prevê a caraterização da capacidade instalada no 

SNS (Equipamentos e Instalações) e Sistema de Informação Geográfica e de 

Planeamento em Saúde (SIGPS)

Diretor DRS

Coord. UIE
x

Medida em curso, já que se refere a Sistemas em desenvolvimento 

pela SPMS, no âmbito do Contrato-Programa, encontrando-se, no 

entanto, a sua implementação com atraso relativamente aos 

cronogramas iniciais

Fonte: DRS em 16-02-2016

Legenda:  1 - BAIXO | 2 - MÉDIO  | 3 - ALTO 

Classificação: 2-3 - BAIXO risco | 4 - MÉDIO risco  | 5-6 - ALTO risco

Departamento / Unidade: Departamento de Gestão da Rede de Serviços e Recursos em Saúde – DRS (cont.)

Atividade / Função / Processo Fator potencial de Risco

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

e

Im
p

a
c
to

C
la

s
s
if

ic
a
ç
ã
o

Responsáveis Observações / Considerações 

Grau de execução (assinalar com uma cruz)

Emitir parecer em matéria de 

instalações e equipamentos 

relativamente a :

- planos diretores de unidades 

hospitalares do SNS;

- unidades privadas de saúde, de 

acordo com a legislação 

aplicável.

Emitir pareceres, relativos a 

pedidos de autorização prévia de 

investimentos (acima de 100 mil 

euros), na ótica do planeamento e 

da vertente da rede de serviços e 

recursos e na ótica das 

instalações e equipamentos

Pressões para avanço de processos em detrimentos de outros. 1 2

B
a

ix
o

Tentativas de suborno para obtenção de favorecimentos. 1 3

M
é

d
io
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Resposta ao Risco

Medidas Preventivas e de Controlo Implementada
Parcialmente 

Implementada

Não 

Implementada

Sem                      

Efeito

Sigilo profissional
Diretor DRH e 

equipa
X

Anonimização da informação
Diretor DRH e 

equipa
X

Favorecimento 2 3 A
lt
o

Prevista, no âmbito do diploma que rege o Sistema de Reconhecimento de Habilitações dos Técnicos 

de Diagnóstico e Terapêutica, a criação de Comissões Técnicas de Análise (constituídas por peritos 

externos - de vários quadrantes de intervenção), que elaboram, colegialmente, pareceres sobre 

eventuais necessidades de aplicação de medidas de compensação, previstas no âmbito da Diretiva 

Comunitária 2005/36/CE, de 7 de Setembro.

Diretor DRH
X

Receção de gratificações 2 3 A
lt
o Proibição expressa para a aceitação de qualquer gratificação da parte dos interessados ao sistema de 

reconhecimento.
Diretor DRH X

Aquisição de cofre. Diretor DRH X

Definição prévia de regras a adotar pelos vários elementos do júri responsável pela elaboração da 

prova, designadamente no que respeita a troca de informação/ficheiros entre si (ex: encriptação de 

documentos, troca de ficheiros através de uso de PEN).

Diretor DRH X

Adjudicação da reprodução da prova a entidade idónea (Imprensa Nacional - Casa da Moeda). Diretor DRH X

Centralização de atividades de maior confidencialidade no dirigente da unidade operacional (que se 

responsabiliza pelo acompanhamento das atividades junto dos júris da prova).
Diretor DRH X

Informatização dos procedimentos concursais - acesso aos dados dos médicos possibilitado apenas 

através de password, ficando registado qualquer tipo de entrada na aplicação informática (nome do 

técnico/administrativo e hora de acesso e operação desencadeada).

Diretor DRH X

Selagem das provas pela Imprensa Nacional - Casa da Moeda, sendo abertas apenas no início das 

mesmas.
Diretor DRH X

Maior controlo aquando da deslocação do material respeitante às provas seladas para o local da sua 

realização e recolha - contratação da empresa externa de segurança para acompanhamento de 

atividades durante o dia da realização da prova.

Diretor DRH X

Observações / Considerações 

Departamento / Unidade: Departamento de Gestão e Planeamento de Recursos Humanos - DRH

Atividade / Função / Processo Fator potencial de Risco

C
la

s
s

if
ic

a
ç

ã
o

Responsáveis

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
e

Im
p

a
c

to

Grau de execução (assinalar com uma cruz)

Implementar sistemas de 

reconhecimento e validação de 

competências adquiridas.

Planear e coordenar a execução 

da formação regulamentada no 

sector da saúde (Elaborar a Prova 

Nacional de Seriação).

                                                                                                                                                                                                                                                          

Descurar a confidencialidade imposta 

aquando do apoio prestado ao júri 

responsável pela elaboração da Prova 

Nacional de Seriação e aquando do 

manuseamento das provas antes da sua 

utilização e respetivas folhas de resposta.

A
lt
o

2 3

Assegurar a recolha e a qualidade 

da informação necessária à 

produção de estatísticas e outra 

informação de gestão no âmbito 

Acesso a informação pessoal de RH do MS

B
a

ix
o

1 2
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Resposta ao Risco

Medidas Preventivas e de Controlo Implementada
Parcialmente 

Implementada

Não 

Implementada

Sem                      

Efeito

Triagem aos diferentes níveis de decisão.
Diretor DRH e 

equipa
X

Despacho efetuado na condição de apresentação (i) dos documentos legais instrutores dos 

processos/pedidos/requerimentos, ou (ii) declarações (quando aplicável) dos organismos.

Presidente do CD 

da ACSS Diretor 

DRH e equipa

X

Informatização do processo de emissão de diplomas e certificados com controlo interno (pela própria 

aplicação informática) de registo e cópias de documentos.

Diretor DRH e 

equipa
X

Arquivo de cópias de certidões/certificados e diplomas (com selo branco) e devidamente assinadas 

para controlo posterior de emissão de 2.ªs vias.

Diretor DRH e 

equipa
X

Realização de três cópias dos certificados no âmbito do internato médico (uma para o arquivo interno; 

uma para envio às ARS e Regiões Autónomas, outra para entrega ao próprio médico) - permite dotar 

os organismos parceiros da ACSS, I.P. de um arquivo, para posterior consulta, relativamente às saídas 

dos médicos que se formam em cada uma das regiões.

Diretor DRH
X

Fonte: DRH em 23-02-2016

Legenda:  1 - BAIXO | 2 - MÉDIO  | 3 - ALTO 

Calssificação: 2-3 - BAIXO risco | 4 - MÉDIO risco  | 5-6 - ALTO risco

Observações / Considerações 

Departamento / Unidade: Departamento de Gestão e Planeamento de Recursos Humanos - DRH (cont.)

Atividade / Função / Processo Fator potencial de Risco

C
la

s
s

if
ic

a
ç

ã
o

Responsáveis

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
e

Im
p

a
c

to

Grau de execução (assinalar com uma cruz)

A
lt
o

2

Assegurar o registo ou certificação 

de profissionais de saúde, através 

da emissão de certificados, 

cédulas e outros títulos 

profissionais e comprovativos das 

formações obtidas, enquanto 

autoridade competente.

Registo ou certificação de profissionais de 

saúde não conforme com a informação 

remetida ao DRH pelos organismos.

3

Diretor DRH e 

equipa

Elaboração de atas das reuniõs efectuadas com: Comissão Técnica de Apreciação (de cada área da 

carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica); Comissão Consultiva (criada para o procedimento 

de reconhecimento ao título de especialista em física médica); Conselho de Coordenação de Estágio 

(de cada ramo da carreira dos técnicos superiores de saúde).
2 2

Emitir pareceres sobre os regimes 

de trabalho dos profissionais de 

saúde/reconhecimento de 

habilitações profissionais 

Favorecimento de entidades, com prejuízo 

para o SNS, decorrente, designadamente da 

quebra dos deveres de isenção e 

imparcialidade

M
é

d
io

X
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Resposta ao Risco

Medidas Preventivas e de Controlo
Implementad

a

Parcialmente 

Implementad

a

Não 

Implementad

a

Sem                      

Efeito

Ausência ou deficiente fundamentação dos atos de seleção de 

pessoal e dos resultados das decisões de avaliação
1 3

M
é

d
io Definição objetiva dos critérios de avaliação, de modo a simplificar a fundamentação das 

decisões de contratação e aprovação prévia dos mesmos

Diretor DAG

Coord. UAG
X

Publicitação dos critérios de seleção de candidatos previamente ao lançamento dos 

procedimentos concursais

Diretor DAG

Coord. UAG
X

Rotatividade dos elementos que compõem os júris de concurso, de forma a assegurar 

que as decisões ou as propostas de decisão não fiquem concentradas nos mesmos 

trabalhadores, dirigentes, ou eleitos

Diretor DAG

Coord. UAG
X

Nomeação de uma pessoa independente da ACSS nos júris dos concursos de 

dirigentes, respeitando a legislação em vigor

Diretor DAG

Coord. UAG
X

Obrigatoriedade dos membros do júri de declararem impedimento ou escusa, nos 

termos do Código do Procedimento Administrativo, através do preenchimento da 

declaração de inexistência de conflito de interesses

Diretor DAG

Coord. UAG
X

Assiduidade 2 2
M

é
d

io
Todas as informações sobre faltas, férias e licenças devem conter fundamentação legal

Diretor DAG

Coord. UAG
X

Processamento de vencimentos sem aderência à assiduidade 

dos colaboradores e/ ou ao seu índice remuneratório
1 3

M
é

d
io Conferência da informação retirada das aplicações de processamento de vencimentos, 

registos de assiduidade  e cadastro do pessoal

Diretor DAG

Coord. UAG
X

Utilização excessiva do recurso a trabalho extraordinário 2 2

B
a

ix
o Recurso a trabalho extraordinário de forma esporádica e devidamente justificado, 

planeamento das tarefas e dos recursos humanos disponíveis

Diretor DAG

Coord. UAG
X

Processamento de outros abonos ao pessoal (Ex: ajudas de 

custo, horas extraordinárias) sem correspondência com efetivas 

prestações de trabalho pelo pessoal

1 3

B
a

ix
o Conferência dos processamentos de salários com os respectivos documentos de 

suporte dos  abonos ou horas extra

Diretor DAG

Coord. UAG
X

Levantamento das necessidades de pessoal de carácter permanente X

Recurso aos instrumentos legais de contratação X

Utilização de mecanismos excepcionais de promoção na 

carreira
1 2

B
a

ix
o

Promoção baseada em critérios aprovados superiormente, tendo em conta a lei vigente
Diretor DAG

Coord. UAG
X

Legalmente não é possivel efetuar promoções / progressões na 

carreira

Favorecimento de candidatos e abuso de poder 1 2

B
a

ix
o

Subscrição por todos os funcionários que se encontram em regime de acumulação de 

funções de declaração atualizada em que se assume de de forma inequívoca que as 

funções acumuladas não entram em conflito com a imparcialidade necessária ao 

exercício das funções públicas

Diretor DAG

Coord. UAG
X

Departamento / Unidade: Departamento de Gestão e Administração Geral – DAG

Gestão de Recursos 

Humanos 
Utilização da contratação a termo ou prestações de serviços 

como mecanismo para satisfação de necessidades de carácter M
é

d
io

Atividade / Função / 

Processo

Praticar todos os actos 

preparatórios relativos ao 

recrutamento e selecção 

de pessoal

Favorecimento por parte do júri (quebra dos deveres de isenção, 

transparência e imparcialidade no decorrer de procedimentos 

concursais)

Fator potencial de Risco

C
la

s
s
if

ic
a
ç
ã
o

Responsáveis

2 2

M
é

d
io

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

e

Im
p

a
c
to

1 3

Observações / Considerações 

Diretor DAG

Coord. UAG

Grau de execução (assinalar com uma cruz)
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Resposta ao Risco

Medidas Preventivas e de Controlo
Implementad

a

Parcialmente 

Implementad

a

Não 

Implementad

a

Sem                      

Efeito

Não cumprimento dos critérios de igualdade nas iniciativas de 

formação aos colaboradores
2 1

B
a

ix
o

Rotatividade de formandos e formadores (se formação interna) Diretor DAG X
A formação realizada foi preferêncialmente no INA e / ou em 

outras entidades.

Desadequação do programa de formação em relação às 

necessidades formativas adequadas ao exercício de funções
2 1

B
a

ix
o Envolvimento de todas as unidades no levantamento, planeamento e execução das 

necessidades de formação
Diretor DAG X

Favorecimento na contratação de serviços de formação 2 2

M
é

d
io

(ver medidas propostas para a aquisição de serviços) Diretor DAG X

Incorreções na avaliação inicial da necessidade de aquisição

Aquisição não prevista no Orçamento anual do departamento

Averiguação insuficiente de soluções internas como alternativa à 

contratação

Desdobramento de contratos para possibilitar o procedimento de 

ajuste direto, podendo privilegiar fornecedores

Obrigatoriedade dos membros do júri de declararem impedimento ou escusa, nos 

termos do Código do Procedimento Administrativo, através do preenchimento da 

declaração de inexistência de conflito de interesses

Diretor DAG

Resp. dep. 

requisitante

X

Cumprimento do estipulado no Manual de Procedimentos para Aquisições da ACSS
Diretor DAG

Resp. dep. 

requisitante

X

Inclusão no caderno de encargos de cláusulas sobre penalizações por incumprimento e 

aplicação das mesmas

Diretor DAG

Resp. dep. 
X

Reporte da situação de incumprimento pelo departamento requisitante e aplicação das 

cláusulas

Diretor DAG

Resp. dep. 
X

Não conformidade entre as cláusulas contratuais e as 

estabelecidas no caderno de encargos
1 2

B
a

ix
o Verificação exaustiva das cláusulas do contrato que devem coincidir com as cláusulas 

do caderno de encargos e os ajustamentos resultantes da proposta do adjudicatário. 

Diretor DAG

Resp. dep. 

requisitante

X

Pagamentos efetuados sem confirmação de que os 

bens/serviços/empreitadas foram efetivamente prestados e de 

acordo com as condições contratadas.

1 3

M
é

d
io

Cada pagamento deve ser efetuado posteriormente à conferência e aprovação por parte 

do órgão competente, após a apresentação do documento comprovativo dos bens 

adquiridos, serviços prestados ou obras realizadas.

Diretor DAG

Resp. dep. 

requisitante

X

Departamento / Unidade: Departamento de Gestão e Administração Geral – DAG (cont.)

Planeamento da 

formação ao pessoal 

(levantamento das 

necessidades de 

formação e aquisição de 

serviços externos)

Gestão administrativa 

dos procedimentos de 

aquisição de bens, 

serviços e obras

B
a

ix
o

Elaboração obrigatória de informação que expressa a necessidade da aquisição, tal 

como previsto no Manual de Aquisições da ACSS, onde se menciona: a necessidade da 

contratação; se visa o reforço ou nova(s) exigência(s); se demonstra que o as 

quantidades propostas e/ou o objeto do contrato são os mais adequados às 

necessidades e não existem na ACSS soluções alternativas

Diretor DAG

Resp. dep. 

requisitante

Favorecimento de candidatos e abuso de poder 

(especificações/cadernos de encargos pouco específicos e 

incompletos; incumprimento das regras contratuais; avaliação 

das propostas com critérios subjetivos)

M
é

d
io

Atividade / Função / 

Processo

2 1

Inexistência ou deficiente aplicação de penalizações por 

incumprimento parcial ou total de contratos verificado pelo 

departamento requisitante

M
é

d
io

1 3

2 2

Fator potencial de Risco

C
la

s
s
if

ic
a
ç
ã
o

Responsáveis

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

e

Im
p

a
c
to

Observações / Considerações 

Grau de execução (assinalar com uma cruz)

X
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Resposta ao Risco

Medidas Preventivas e de Controlo
Implementad

a

Parcialmente 

Implementad

a

Não 

Implementad

a

Sem                      

Efeito

Segregação de funções entre o registo das fichas dos bens e etiquetagem e 

manuseamento físico dos mesmos

Diretor DAG

Coord. UAG
X

Controlo regular do cadastro dos bens com verificações aleatórias e conciliação de 

informação

Diretor DAG

Coord. UAG
X

Cumprimento das normas constantes no Manual de Procedimentos do Património
Diretor DAG

Coord. UAG
x

Realização de inventários periódicos
Diretor DAG

Coord. UAG
X

Verificação dos autos de abate 
Diretor DAG

Coord. UAG
X

Cumprimento das normas constantes no Manual de Procedimentos do Património
Diretor DAG

Coord. UAG
x

Verificação dos autos de abate 
Diretor DAG

Coord. UAG
X

Cumprimento das normas constantes no Manual de Procedimentos do Património
Diretor DAG

Coord. UAG
x

Definição de níveis de permissões diferenciados
Diretor DAG

Coord. UAG
x

Sensibilização para a utilização de passwords pessoais e intransmissíveis
Diretor DAG

Coord. UAG
x

Reforço das políticas de segurança, no âmbito do CP com a SPMS
Diretor DAG

Coord. UAG
x

O reforço das politicas de segurança e testes serão realziados 

a quando da nova infraestrutura

Fonte: DAG em 18-02-2016

Legenda:  1 - BAIXO | 2 - MÉDIO  | 3 - ALTO 

Calssificação: 2-3 - BAIXO risco | 4 - MÉDIO risco  | 5-6 - ALTO risco

Gestão dos meios de 

comunicação com o 

exterior e aplicações 

informáticas.

Problemas de segurança informática (intrusão para aceder 

indevidamente às aplicações informáticas/ áreas individuais dos 

colaboradores/ áreas de grupos de utilizadores, fugas de 

informação) 

Gestão do património 

imobiliário e mobiliário 

Falhas no registo das fichas dos bens, preenchimento de taxas 

de amortização, valores de reavaliação e alterações da 

localização

M
é

d
io

Abates sem autorização

M
é

d
io

Utilização indevida de bem abatido documentalmente sem 

confirmação do abate físico do bem M
é

d
io

2 2

2 2

1 3

2

Departamento / Unidade: Departamento de Gestão e Administração Geral – DAG (cont.)

Atividade / Função / 

Processo
Fator potencial de Risco

C
la

s
s
if

ic
a
ç
ã
o

Responsáveis

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

e

Im
p

a
c
to

Observações / Considerações 

2

M
é

d
io

Grau de execução (assinalar com uma cruz)
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Resposta ao Risco

Medidas Preventivas e de Controlo Implementada
Parcialmente 

Implementada

Não 

Implementada

Sem                      

Efeito

Inexistência de normas ou procedimentos internos escritos 3 3 A
lt
o

Promover a elaboração de Manuais de procedimentos nas diferens àreas da ACSS Coord. GAI X

Elaboração de um Plano Anual de Auditoria Interna Coord. GAI X

Planear ações de auditorias a áreas criticas Coord. GAI X

Promover formação continua dos RH do GAI Coord. GAI X

Planear ações de auditorias a áreas especificas Coord. GAI X

Promover a realização de auditorias de follow-up Coord. GAI X

Elaboração de um Plano Anual de Auditoria Interna Coord. GAI X

Planear ações de auditorias a áreas criticas Coord. GAI X

Promover formação continua dos RH do GAI Coord. GAI X

Planear ações de auditorias a áreas especificas Coord. GAI X

Promover a realização de auditorias de follow-up Coord. GAI X

Planear as ações de modo exaustivo e rigoroso, no sentido de limitar o seu âmbito e 

identificar as situações com maior materialidade, relevância ou risco
Coord. GAI X

Promover a realização de ações de formação sobre diversas áreas temáticas Coord. GAI X

Monitorizar e acompanhar a realização dos trabalhos, bem como, dos resultados obtidos 

com as diligências efetuadas
Coord. GAI X

Fomentar a análise critica dos factos e incidência nos resultados objetivos de cada ação, 

baseada na recolha de evidências
Coord. GAI X

Assegurar a necessária rotatividade dos técnicos Coord. GAI X

Adequar o n.º técnicos afetos a cada auditoria Coord. GAI X

Constituição de equipas multidisciplinares Coord. GAI X

Fomentar a cooperação, partilha de informação e o espírito de equipa Coord. GAI X

Não aferição de eventuais factos que consubstanciem 

responsabilidade
1 1

B
a

ix
o Fomentar a análise critica dos factos e incidência nos resultados objetivos de cada 

cação, baseada na recolha das correspondentes evidências
Coord. GAI X

Não cumprimento dos prazos legais estabelecidos 1 1

B
a

ix
o

Monitorizar e acompanhar os trabalhos desenvolvidos por auditorias externas Coord. GAI X

Não implementação das recomendações ou das melhores 

praticas preconizadas
2 2

M
é

d
io

Planear ações de auditorias e follow-up `s às áreas criticas Coord. GAI X

Fonte: GAI em 15-02-2016

Legenda:  1 - BAIXO | 2 - MÉDIO  | 3 - ALTO 

Calssificação: 2-3 - BAIXO risco | 4 - MÉDIO risco  | 5-6 - ALTO risco

Departamento / Unidade: Gabinete de Auditoria Interna -  GAI

Observações / Considerações 

Não identificação das áreas criticas

M
é

d
io

Atividade / Função / 

Processo
Fator potencial de Risco

C
la

s
s
if

ic
a
ç
ã
o

Responsáveis

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

e

Im
p

a
c
to

Grau de execução (assinalar com uma cruz)

Não identificação das áreas criticas

M
é

d
io

M
é

d
ioNão implementação das recomendações ou das melhores 

praticas preconizadas

Identificar e promover as 

melhores práticas no 

âmbito da prevenção e 

mitigação de riscos.

Assegurar a eficácia do 

sistema de controlo interno, 

bem como, contribuir para 

o seu aperfeiçoamento.

Não implementação das recomendações ou das melhores 

praticas preconizadas M
é

d
io

2 2

2 2

2 2

2 2

O GAI debate-se com escassez de RH, agravada desde 06-11-

2015, com a desafetação de um colaborador.

Desenvolver a auditoria 

interna na ACSS, IP

Acompanhar o 

planeamento de trabalhos 

dos auditores externos, 

ROC`s e de todas as 

entidades com 

competência de 

fiscalização e avaliação, no 

âmbito do controlo interno 

e da auditoria  sobre a 

ACSS, IP

Definição das equipas de trabalho / Auditoria

Não recolha de evidências, incluindo a omissão de diligências 

necessárias, que fundamentem apropriadamente as avaliações 

e análises efetuadas, comprometendo os resultados das 

mesmas

B
a

ix
o

M
é

d
io

2 2

1 1
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Resposta ao Risco

Medidas Preventivas e de Controlo Implementada
Parcialmente 

Implementada

Não 

Implementada

Sem                      

Efeito

Risco de incumprimento de prazos 1 1

B
a

ix
o

Estabelecimento de um controlo efetivo dos prazos Coord. GJU X

Risco de incumprimento da tramitação processual 1 1

B
a

ix
o

Orientações precisas do Conselho Diretivo dirigidas aos outros departamentos, 

gabinetes e unidades no sentido de colaborarem com o GJU através de envio de toda a 

documentação que lhes for solicitada e de ntro do prazo que lhes for fixado

Coord. GJU X

Risco de não comparência 1 1

B
a

ix
o

Garantir a atempada informação aos visados Coord. GJU X

Risco de parcialidade/favorecimento 1 1

B
a

ix
o

Controlo e monitorização dos pareceres e informações; verificação do conteúdo. Coord. GJU X

Risco de incumprimento de prazos 1 1

B
a

ix
o

Estabelecimento de um controlo efetivo dos prazos Coord. GJU X

Risco de incumprimento da tramitação processual 1 1

B
a

ix
o

Orientações precisas do Conselho Diretivo dirigidas aos outros departamentos, 

gabinetes e unidades no sentido de colaborarem com o GJU através de envio de toda a 

documentação que lhes for solicitada e dentro do prazo que lhes for fixado

Coord. GJU X

Risco de não comparência 1 1

B
a

ix
o

Estabelecimento de um controlo efetivo dos prazos Coord. GJU X

Legenda:  1 - BAIXO | 2 - MÉDIO  | 3 - ALTO 

Calssificação: 2-3 - BAIXO risco | 4 - MÉDIO risco  | 5-6 - ALTO risco

Departamento / Unidade: Gabinete Jurídico  -  GJU

Atividade / Função / 

Processo
Fator potencial de Risco

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

e

Im
p

a
c
to

C
la

s
s
if

ic
a
ç
ã
o

Responsáveis Observações / Considerações 

Fonte: GJU em 16-02-2016

Assegurar a informação 

e o apoio necessários à 

preparação e 

acompanhamento dos 

processos, 

designadamente 

judiciais e 

administrativos

Assegurar representação 

nos processos de 

contencioso

Emitir pareceres 

jurídicos e elaborar 

projetos de diplomas

legais Falta de informação fidegna 1 Acesso a informação cientifica atualizada Coord. GJU
B

a
ix

o
1 X

Grau de execução (assinalar com uma cruz)
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Resposta ao Risco

Medidas Preventivas e de Controlo Implementada
Parcialmente 

Implementada

Não 

Implementada

Sem                      

Efeito

Acesso à informação mediante atribuição de palavras passe individualizadas Coord. UCF X
O acesso à informação que contém dados de saúde é efetuado 

mediante atribuição de login e palavra passe

Revisão anual dos acessos atribuídos Coord. UCF X

Existência e divulgação do Código de Conduta da ACSS, I.P. Coord. UCF X

Informação enviada protegida com palavra passe, enviada só após a receção da 

informação
Coord. UCF X

Foram criadas palavras passe por entidade (PJ/UNCC, IGAS, 

GAT) para as entidadades com pedidos mais frequentes e por 

pedido quando se trata de entidades com pedidos pontuais. A 

palavra passe é enviada após o contacto da entidade que 

recebeu a informação.

No envio de informação por correio, remeter sempre registada com aviso de receção Coord. UCF X

Na entrega de informação em mão, só a pessoa previamente identificada Coord. UCF X

Foi criado protocolo de entrega de documentação que 

identifica a pessoa que recebeu a informação e a data 

respetiva

Implementação de procedimento de resposta a pedidos externos de informação Coord. UCF X Para envio ao CD para aprovação, mas já em utilização

Identificação e validação dos documentos necessários para comprovar o acesso à 

informação
Coord. UCF X

Estabelecimento de procedimentos de controlo para de identificação da tipologia de 

informação a divulgar e em que condições e requisitos
Coord. UCF X

Falha no cumprimento dos prazos para reporte da informação 

de faturação
1 3

M
é

d
io

Monitorização dos prazos estabelecidos Coord. UCF X

Falha na aplicaçao ou atualização das regras definidas para o 

processo de conferência de faturação
1 2

B
a

ix
o Revisão e atualização continua dos manuais de relacionamento onde se encontram 

definidas as regras de conferência utilizadas no processo
Coord. UCF X

Legenda:  1 - BAIXO | 2 - MÉDIO  | 3 - ALTO 

Calssificação: 2-3 - BAIXO risco | 4 - MÉDIO risco  | 5-6 - ALTO risco

Divulgação indevida de  informação de saúde,  constante no 

Centro de Conferência de Faturas, a terceiros 

2 2

M
é

d
io

Extravio de informação de saúde existente no Centro de 

Conferência de Faturas quando enviada para as autoridades de 

inspeção/judiciais

2 2

M
é

d
io

Grau de execução (assinalar com uma cruz)

Fonte: UCF em 05-04-2016

Departamento / Unidade: Unidade de Gestão do Centro de Conferência de Faturas – UCF

Atividade / Função / 

Processo
Fator potencial de Risco

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

e

Im
p

a
c
to

C
la

s
s
if

ic
a
ç
ã
o

Responsáveis Observações / Considerações 

2 2

M
é

d
io

Proceder à conferência 

de faturação, 

coordenando a atividade 

do Centro de 

Conferências de Faturas

Acompanhar a 

monitorização da 

prescrição, dispensa e 

despesa do SNS com 

medicamentos, MCDTs 

e outras áreas de 

prescrição 

complementares e 

articular com outras 

entidades do MS  e 

inspetivas/judiciais.

Manipulação ou uso indevido de informação de saúde 

constante no Centro de Conferência de Faturas
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Resposta ao Risco

Medidas Preventivas e de Controlo Implementada
Parcialmente 

Implementada

Não 

Implementada

Sem                      

Efeito

Declaração de confidencialidade; X

Existência e divulgação do Código de Conduta da ACSS, I.P.; X

Limitação do acesso às bases de dados. X
Submetida e aprovada pelo CD uma informação que define as 

regras para aceder ao dados relativos a recursos humanos.

Divulgação indevida de informação 1 2

B
a

ix
o

Definição de normas para a divulgação de informação; X
Aplicável à informação que é tratada pela UGI (recursos 

humanos) - Submetido ao CD.

Declaração de confidencialidade; X

Existência e divulgação do Código de Conduta da ACSS, I.P.; X

Limitação do acesso às bases de dados. X
Submetida e aprovada pelo CD uma informação que define as 

regras para aceder ao dados relativos a recursos humanos.

Divulgação indevida de informação 1 2

B
a

ix
o

Definição de normas para a divulgação de informação; X
Aplicável à informação que é tratada pela UGI (recursos 

humanos) - Submetido ao CD.

Declaração de confidencialidade; X

Existência e divulgação do Código de Conduta da ACSS, I.P.; X

Limitação do acesso às bases de dados. X
Submetida e aprovada pelo CD uma informação que define as 

regras para aceder ao dados relativos a recursos humanos.

Divulgação indevida de informação 1 2

B
a

ix
o

Definição de normas para a divulgação de informação; X
Aplicável à informação que é tratada pela UGI (recursos 

humanos) - Submetido ao CD.

Fonte: UGI em 17-02-2016

Legenda:  1 - BAIXO | 2 - MÉDIO  | 3 - ALTO 

Calssificação: 2-3 - BAIXO risco | 4 - MÉDIO risco  | 5-6 - ALTO risco

3

M
é

d
io

Departamento / Unidade: Unidade de Gestão de Informação (UGI)

Atividade / Função / 

Processo
Fator potencial de Risco

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

e

Im
p

a
c
to

C
la

s
s
if

ic
a
ç
ã
o

Responsáveis

Grau de execução (assinalar com uma cruz)

Observações / Considerações 

Desenvolver e implementar 

novos instrumentos de 

monitorização que permitam 

acompanhar indicadores ou 

medidas estratégicas.

Coord. UGI

Definir e desenvolver as 

ferramentas e os instrumentos 

internos necessários para 

uma gestão integrada da 

informação, nomeadamente 

de produção, desempenho 

assistencial, recursos 

Assegurar a produção de 

informação periódica que a 

ACSS, I. P. tem que elaborar 

ou divulgar

Coord. UGI

Manipulação ou uso indevido de informação 1 3

M
é

d
io

Coord. UGI

Manipulação ou uso indevido de informação 1 3

M
é

d
io

Manipulação ou uso indevido de informação 1
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Resposta ao Risco

Medidas Preventivas e de Controlo Implementada
Parcialmente 

Implementada

Não 

Implementada

Sem                      

Efeito

Suspensão de pagamentos aos promotores X

Realização de sessões de informação sobre necessidades de reportes e cumprimento de 

procedimentos de contratação pública;
X

A decorrer até à conclusão do Programa em 30 de abril de 

2017

Garantir uma plataforma de submissão de reportes com campos de submissão de toda a informação 

pertinente.
X

Comunicação à Unidade Nacional de Gestão (UNG), no cumprimento do disposto no nº 3 do artigo 

11.3 do Regulamento de Implementação dos EEA Grants 2009-2014
X

Relatórios de análise dos reportes financeiros submetidos quadrimestralmente por cada promotor de 

projeto ao OP;
X

Utilização de várias checkists de verificação das despesas submetidas ao OP; X

Visitas de verificação física in loco; X

Ponderar / Garantir contratação de auditoria externa. X

Comunicação à Inspeção-Geral das atividades em Saúde (IGAS) X

Garantir Recursos Humanos diferenciados pelas áreas técnicas e científicas abrangidas pelo 

Programa
X

Conferir condições competitivas aos prestadores (i.e. vínculos estáveis, condições remuneratórias 

adequadas aos conteúdos funcionais) até ao final de 2017.

X

Alocar com prioridade imediata prestadores nas áreas mais desfalcadas do NE; X

Fonte: EEA Grants em 17-02-2016

Legenda:  1 - BAIXO | 2 - MÉDIO  | 3 - ALTO 

Calssificação: 2-3 - BAIXO risco | 4 - MÉDIO risco  | 5-6 - ALTO risco

Assegurar uma equipa 

multidisciplinar de 

acompanhamento dos projetos e 

articulação com as instâncias do 

MFEEE 2009-2014

Incumprimento do OP pela não execução do 

estabelecido no Programme Agreement
2 2

M
é

d
io

Assegurar a boa execução 

financeira e técnico-científica dos 

projetos financiados pelo Programa 

Iniciativas em Saúde Pública 

(PT06) no cumprimento do 

Regulamento de implementação 

dos EEA Grants e demais 

legislação nacional

Elemento do CD 

que coordena o 

OP e o Núcleo 

Executivo dos 

EEA Grants

Elemento do CD 

que coordena o 

OP e o Núcleo 

Executivo dos 

EEA Grants

Departamento / Unidade: EEA Grants 

Atividade / Função / Processo Fator potencial de Risco

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
e

Im
p

a
c

to

C
la

s
s

if
ic

a
ç

ã
o

Incumprimento dos contratos de concessão 

de fundos no âmbito do PT06 estabelecidos 

com a ACSS.

Identificação de irregularidades na execução 

física / técnico-científica dos projetos pelos 

Promotores 

1 3

M
é

d
io

Responsáveis Observações / Considerações 

Identificação de irregularidades nas 

despesas submetidas pelos Promotores ao 

Operador de Programa (OP)

1
M

é
d

io

2 2

M
é

d
io

Elemento do CD 

que coordena o 

OP e o Núcleo 

Executivo dos 

EEA Grants 

3

Grau de execução (assinalar com uma cruz)

Relatórios de análise dos reportes científicos submetidos quadrimestralmente por cada promotor de 

projeto ao OP;

Utilização de checkist  de verificação;

Visitas de verificação física in loco .

X

CD

Alocar ao NE outros RH com vínculo à ACSS e outros vindos de demais entidades da AP. 

X

X

X
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