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ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS 

 

AARC – Auto Avaliação do Risco e do Controlo 

CA – Conselho de Administração 

CHUCB, EPE – Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, EPE 

COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

CPC – Conselho de Prevenção da Corrupção 

EPE – Entidade Pública Empresarial 

ERM – Gestão de Riscos Empresariais (Enterprise Risk Management) 

GCL-PPCIRA – Grupo de Coordenação Local – Programa de Prevenção e controlo de Infeções e Resistência 

aos Antimicrobianos 

MRC – Matriz de Riscos e Controlos 

PGRCIC – Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas 

PPRG – Plano de Prevenção de Riscos de Gestão 

SAI – Serviço de Auditoria Interna 

SF – Serviços Financeiros 

SHST – Serviço de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 

SIE – Serviço de Instalações e Equipamentos 

SLH – Serviço de Logística Hospitalar 

SNS – Serviço Nacional de Saúde 

SRH – Serviço de Recursos Humanos 

SSTI – Serviço de Sistemas e Tecnologias de Informação 
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1. Nota introdutória 

 

Na esteira dos pressupostos que norteiam a Gestão de Risco, a análise sistemática dos riscos inerentes às 

atividades que concorrem para a prossecução da missão e objetivos do Centro Hospitalar Universitário 

Cova da Beira, EPE (CHUCB, EPE) visa salvaguardar uma adequada gestão e controlo daqueles, por forma a 

garantir, com razoável segurança, a continuidade, qualidade e seguridade na prestação de cuidados de 

saúde, através de uma utilização eficaz dos seus ativos e recursos. 

 

Sendo a Gestão de Risco uma atividade transversal à organização, esta tem por objetivo o reforço de uma 

cultura de prevenção de riscos e incremento da transparência e do rigor na gestão, através de uma ação 

interventiva e atempada, por parte de todos os colaboradores, na minimização e/ou eliminação dos riscos 

operacionais ou dos riscos apercebidos de corrupção, infrações conexas e de conflitos de interesse. 

 

São vários os fatores que podem conduzir a um maior ou menor potencial de risco em determinada 

atividade, destacando-se pela sua importância inegável, os seguintes: 

 

���� A idoneidade dos gestores e decisores, cuja maior competência na atividade gestionária se reflete 

necessariamente num menor risco; 

���� A legitimidade e legalidade dos atos e ações, que no cumprimento do princípio da conformidade, 

levará a um risco menor; 

���� O comprometimento ético, suportado num comportamento rigoroso por parte de todos os 

colaboradores, diminuirá o risco; 

���� A qualidade do sistema de controlo interno e a sua eficácia, que se for menor, aumentará o risco. 

 

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

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

contribuindo para a promoção da integridade, probidade, transparência e responsabilidade das entidades 

públicas ou de organismos equiparados. 

 

A Recomendação n.º 1/2009, de 1 de julho, do CPC, indica que as “entidades gestoras de dinheiros, 

valores ou património públicos” são obrigadas a elaborar Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas, bem como a realizar e apresentar periodicamente relatórios de execução. 
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Também a Recomendação n.º 3/2015, de 1 de julho, do CPC, estabelece que deve proceder-se a uma 

identificação exaustiva dos riscos de gestão, incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas, bem 

como as correspondentes medidas preventivas, e que os riscos devem ser identificados relativamente às 

funções, ações e procedimentos realizados por todas as unidades da estrutura orgânica das entidades, 

incluindo os gabinetes, as funções e os cargos de direção de topo, mesmo quando decorram de processos 

eletivos. 

 

Assim, para além da observância das referidas recomendações, o presente relatório de acompanhamento 

do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão (PPRG) do CHUCB, EPE configura, adicionalmente, um 

instrumento de gestão e suporte à decisão, com o intuito de prevenir a ocorrência de riscos de gestão, 

corrupção e infrações conexas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
5 

 

Relatório de Execução do PPRG – 2021 

2. Caracterização da Entidade 

 

2.1 Identificação da Instituição 

 

O Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, EPE é uma unidade integrada no Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) português, que presta cuidados de saúde à população residente nos concelhos de Belmonte, 

Covilhã, Fundão e parte do concelho de Penamacor, em cumprimento do estabelecido na Carta de 

Referência Hospitalar do Ministério da Saúde.  

 

Criado em 17 de janeiro de 2000, através do Decreto-Lei n.º 426/99, de 21 de outubro, o então CHCB 

passa a Sociedade Anónima de capitais exclusivamente públicos, pelo Decreto-Lei nº 288/2002, de 10 de 

dezembro, sendo posteriormente transformado em Entidade Pública Empresarial, pelo Decreto-Lei n.º 

93/2005, de 7 de junho, com efeitos a partir de 29 de dezembro de 2005, e Decreto-Lei n.º 233/2005, de 

29 de dezembro, agregando duas unidades hospitalares:  

 

• o Hospital Pêro da Covilhã, na Covilhã, que inclui num edifício adjacente o Departamento de 

Psiquiatria e Saúde Mental;  

• e, o Hospital do Fundão, no Fundão. 

 

Em abril de 2017, pela Portaria n.º 130/2017, o Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE integra o Centro 

Académico Clínico das Beiras, e, já em 2018, no âmbito do Decreto-Lei n.º 61/2018, de 3 de agosto, passa 

a constituir-se como hospital universitário, com a denominação de Centro Hospitalar Universitário Cova da 

Beira, EPE, diferenciação atribuída às instituições que garantam formas integradas e inovadoras das 

atividades assistencial, de ensino e de investigação clínica e de translação. 

 

O CHUCB, EPE rege-se assim pelo regime jurídico do setor público empresarial, e dos centros hospitalares 

universitários, de acordo com as regras e estatutos aplicáveis às unidades integrantes do SNS e pelas 

demais normas em vigor, compatíveis com a sua natureza jurídica. 

  

2.2 Missão, Princípios e Valores 

 

Tendo por base os seus princípios e valores, que se encontram difundidos pelos colaboradores, o CHUCB, 

EPE assume-se como uma instituição de referência, pela qualidade das práticas clínicas e como um centro 
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integrado de prestação de cuidados e de promoção de competências, na investigação e no ensino das 

ciências da saúde, tendo como missão: 

 

� Prestar cuidados de saúde com eficiência, qualidade, em tempo útil e a custos socialmente 

comportáveis, à população da sua área de influência, e a todos os cidadãos em geral;  

� Desenvolver ensino de alta qualidade como Hospital Nuclear da Faculdade de Ciências da Saúde da 

Universidade da Beira Interior;  

� Participar no ensino pré e pós graduado, em colaboração com as Escolas Superiores de 

Enfermagem e Escolas Superiores de Tecnologia de Saúde e outras com as quais venham a ser 

celebrados Protocolos, proporcionando um ensino de excelência nas várias áreas de prestação de 

cuidados de saúde;  

� Promover, acompanhar e desenvolver projetos de investigação clínica de iniciativa própria ou em 

colaboração com entidades externas. 

 

Subjacente à sua missão, o CHUCB, EPE pauta a sua atividade pelos seguintes princípios: 

 

a. Legalidade,  

b. Igualdade,  

c. Proporcionalidade,  

d. Colaboração e Boa-fé;  

e. Humanismo;  

f. Respeito pela dignidade humana;  

g. Qualidade na ação, assegurando os melhores níveis de serviço e resultados;  

h. Competência e responsabilidade. 

 

O CHUCB, EPE rege-se ainda pelos seguintes valores: 

 

� Atitude centrada no doente e na promoção da saúde da comunidade, respeitando os valores do 

doente da família;  

� Cultura de excelência técnica, científica e do conhecimento, como um valor a prosseguir 

continuamente;  

� Cultura interna de multidisciplinaridade e de bom relacionamento no trabalho; 
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� Responsabilidade Social, contribuindo para a otimização na utilização dos recursos e da 

capacidade instalada. 

 

2.3 Órgãos Sociais e Organograma 

 

Os órgãos sociais do CHUCB, EPE são constituídos pelo Conselho de Administração e Fiscal Único, tendo 

sido designados em junho de 2019 e março de 2022, respetivamente, conforme disposto nos seguintes 

normativos: 

 

� Resolução do Conselho de Ministros n.º 99/2019, de 25 de junho de 2019, que nomeia para um 

mandato de três anos, sob proposta dos Ministros das Finanças e da Saúde, João José Casteleiro Alves 

(diretor clínico), Vítor Manuel Alves Mendes da Mota (vogal executivo financeiro), Sandra Maria 

Nunes Duarte e Ana Paula Salgueiro Fava de Freitas Rodrigo (enfermeira diretora), respetivamente, 

para os cargos de presidente e vogais executivos do conselho de administração do Centro Hospitalar 

da Cova da Beira, E. P. E. 

 

� Despacho n.º 7746-D/2021, de 6 de agosto de 2021, que prorroga o mandato do “presidente do 

conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, E. P. E., se mantém em 

exercício de funções até 31 de dezembro de 2021”. 

 

� Despacho n.º 3332/2022 dos Gabinetes do dos Secretários de Estado do Tesouro e da Saúde, de 21 

de março de 2022, que nomeia como “revisor oficial de contas (…) a sociedade Oliveira Reis & 

Associados, SROC, L.da, registada como SROC n.º 23 junto da OROC e na CMVM com o n.º 20161381, 

representada por Joaquim de Oliveira Jesus, ROC n.º 1056.” 

 

Na figura seguinte pode ver-se o organograma do Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, EPE 

homologado pela Administração Regional de Saúde do Centro, em 8 de janeiro de 2015. 
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3. Metodologia adotada 

 

O PPRG do CHUCB, EPE está sustentado no modelo de Gestão de Riscos Empresariais (ERM) do COSO, cuja 

avaliação dos riscos foi efetuada de acordo com a sua probabilidade1 e impacto2, considerando ainda os 

seus efeitos inerentes e residuais, ponderados pelos controlos/medidas de controlo implementadas.  

 

A avaliação ao risco residual3 foi realizada de acordo com os critérios definidos na matriz seguinte:  

 

Critérios de Avaliação do Risco Residual 

 

Avaliação do Risco Residual 

Sensibilidade 

ao risco 

Baixa/Moderada (1) Elevada (2) Muito elevada/Extrema (3) 

Possibilidade de risco, mas 

o controlo existente é 

suficiente para 

obviar/mitigar o risco 

Possibilidade de risco, mas o 

controlo existente não é 

suficiente para obviar/mitigar o 

risco, havendo necessidade de 

decisões e ações adicionais 

Forte possibilidade de 

ocorrência, mas limitadas 

formas de obviar/mitigar o 

risco, mesmo com decisões e 

ações adicionais 

Avaliação dos 

controlos 

Eficaz (1) Não eficaz (2) Inexistente (3) 

Controlo formalizado e 

implementado, com 

evidências de que mitiga o 

risco 

Controlo razoavelmente 

implementado, mas pode falhar 

por não contemplar todos os 

aspetos relevantes do risco 

Controlo inexistente ou não 

funcional/não implementado 

     

 

No sentido de se aferir quanto ao grau de execução do PPRG do CHUCB, EPE relativamente ao ano de 

2021, em cumprimento das Recomendações n.º 1/2009, de 1 de julho e n.º 3/2015, de 1 de julho, do 

CPC, procedeu-se à elaboração de uma matriz de avaliação da execução do PPRG para cada serviço, em 

que são reavaliados os riscos residuais identificados para cada atividade, com reporte ao final do período 

em análise, tendo ainda como referência o grau de execução do ano anterior. 

 

                                                 

 
1
 Possibilidade de determinado evento ocorrer. 

2
 Representa o efeito da ocorrência de um evento. 

3
 O risco residual é o risco remanescente após a definição de respostas ao risco. 
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4. Acompanhamento da Execução do PPRG (2021) 

 

No sentido do cumprimento da Recomendação n.º 1/2009, de 1 de julho, do CPC, que estabelece a 

identificação exaustiva dos riscos de gestão, incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas, bem 

como a avaliação da implementação das correspondentes medidas preventivas/corretivas, e em 

observância do disposto no Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, no que concerne à competência 

da elaboração do relatório de monitorização do plano de gestão de riscos e respetivos relatórios de 

execução, o Serviço de Auditoria Interna (SAI) procedeu à avaliação da execução do Plano de Prevenção 

dos Riscos de Gestão, incluindo os Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPRG) do Centro Hospitalar 

Universitário Cova da Beira, EPE, para os serviços que integravam o Plano. 

 

Relativamente aos restantes serviços da instituição, e por forma a dar cumprimento à Recomendação n.º 

3/2015, de 1 de julho, do CPC, que determina a identificação exaustiva dos riscos de gestão, incluindo os 

riscos de corrupção e infrações conexas, bem como as correspondentes medidas preventivas, o Serviço de 

Auditoria Interna, através de uma intervenção de consultoria iniciada em agosto de 2021, colaborou com 

os serviços no sentido da avaliação dos seus riscos e controlos relativamente às funções, ações e 

procedimentos realizados por aquelas unidades da estrutura orgânica do CHUCB, incluindo os gabinetes, 

as funções e os cargos de direção de topo, tendo sido transpostos para uma Matriz de Riscos e Controlos. 

 

No âmbito desta intervenção, foram auscultados os dirigentes dos serviços envolvidos, responsáveis pela 

identificação dos riscos associados a cada processo de negócio e de suporte, na sua área de ingerência, 

bem como das medidas para a sua mitigação/eliminação, que procederam, uns à autoavaliação da forma 

como foi gerido o risco ao longo de 2021, e os outros à identificação dos seus riscos e controlos. 

 

Este processo foi suportado numa Matriz de Autoavaliação dos Riscos e Controlos, tendo por base os 

riscos identificados por cada serviço, no âmbito das suas atividades, nomeadamente ao nível das funções, 

ações e procedimentos, assim como os riscos de corrupção, infrações conexas, situações que pudessem 

consubstanciar eventuais conflitos de interesse e de outros que, por ação ou omissão dos membros dos 

órgãos estatutários, trabalhadores ou fornecedores, pudessem comprometer os processos de gestão e de 

tomada de decisão, bem como o cumprimento de disposições legais, regulamentares e deontológicas, e 

ainda de salvaguarda do património da instituição ou dos utentes ou constituir um prejuízo à imagem do 

CHUCB. 
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Por forma a uniformizar todo o trabalho de avaliação, quer da execução do PPRG, quer da integração no 

mesmo, de todas as unidades orgânicas da instituição, foi solicitado a cada serviço, a revisão e o 

preenchimento da sua matriz, sustentada numa metodologia de avaliação da necessidade de manter, 

alterar ou eliminar a medida de controlo, em função da avaliação do risco residual do processo, assim 

como da verificação da sua adequação, pertinência ou, mesmo, exequibilidade. 

 

Como tal, e excecionalmente, não foi pedido aos serviços que já integravam o PPRG, que elencassem o 

grau de execução de todos os controlos estabelecidos para os riscos identificados, com base em três níveis 

de implementação, designadamente: 

• Não Implementada (NI) – Medida de controlo não executada; 

• Parcialmente Implementada (PI) – Medida de controlo apenas executada parcialmente ou não 

aplicada à totalidade das situações de risco que pretendia mitigar; 

• Implementada (I) – Medida de controlo totalmente executada. 

 

Todavia, de acordo com a metodologia proposta foi possível diferenciar a alteração/introdução de novos 

riscos e/ou controlos, sendo que foi alegado, pela generalidade dos responsáveis dos serviços que as 

condições particulares que caracterizaram o ano de 2021, decorrentes dos constrangimento devido à 

situação pandémica do país causada pelo surto de doença por coronavírus (COVID-19), com os 

condicionalismos inerentes e as prioridades do CHUCB (e em particular de alguns serviços considerados 

essenciais), condicionaram a integral implementação e/ou concretização de alguns controlos, tendo ficado 

refletido na avaliação à execução do PPRG em 2021, as situações em que se considerou pertinente 

introduzir novos controlos e/ou reajustar os existentes. 

 

Nas páginas seguintes será possível avaliar o grau de execução do PPRG, pelos seguintes serviços: 

� Serviços Financeiros; 

� Serviço de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho; 

� Serviço de Instalações e Equipamentos e Hoteleiro; 

� Serviço de Logística Hospitalar; 

� Serviço de Recursos Humanos; 

� Serviço de Sistemas e Tecnologias de Informação. 
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4.1 Serviços Financeiros 

 

Processo CONTABILIDADE E REPORTE 

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente e/ou 
se resposta ao risco determina ação a 

desenvolver) 

Elaboração do 
orçamento anual 

Incorreto levantamento de necessidades 

Orçamento 
desadequado 

Moderado 
Levantamento anual de necessidades a 
todos os serviços 

Eficaz Aceitar 
Obrigatoriedade de Plano de Atividades por 
serviço 

Inexistência de Plano de Atividades Moderado 
Mensuração das necessidades pelos 
serviços 

Eficaz Aceitar 
Validação das necessidades identificadas 
pelos serviços, a ser feita pelo SIE, RH e 
Logística 

Informação não atempada Moderado Validação do orçamento pelo CA Eficaz Aceitar   

Não envolvimento de todas as partes 
interessadas 

Moderado Parecer do órgão de fiscalização Eficaz Aceitar   

Restrições orçamentais impostas pela 
tutela 

Moderado   Inexistente Reduzir  

Controlo e 
execução 

orçamental 

Insuficiente informação sobre alterações 
contabilísticas Inadequada 

classificação 
contabilística 

Baixo Verificação e comparação mensal dos 
registos de cabimentos e compromissos, 
no que respeita a alterações de 
encomendas 

Eficaz Aceitar 
Verificar, mensalmente (até ao dia 5 de cada 
mês), através de checklist, se as alterações 
orçamentais registadas na DGO estão de 
acordo com os registos contabilísticos da 
instituição. 

Alterações à aplicação informática de 
suporte aos registos contabilísticos 

Baixo Eficaz Aceitar 

Não prestação de informação ao 
Conselho de Administração 
relativamente à erosão do orçamento 

Desvios 
orçamentais não 

autorizados 
Elevado 

Relatório Trimestral de Execução 
Orçamental 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
Elaboração de mapa mensal de execução 
orçamental. 
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente e/ou 
se resposta ao risco determina ação a 

desenvolver) 

Existência de compromissos plurianuais 
não autorizados pela tutela em vigor 

Incumprimento 
legal 

Elevado   Inexistente 
Reduzir ou 
Partilhar 

Monitorização mensal dos encargos 
plurianuais 

LCPA 

Não prestação de informação atempada 
e atualizada 

Incumprimento 
legal 

Elevado Parecer prestado pelo S. Financeiros, a 
cada processo de aquisição, em que 
informa da disponibilidade do 
orçamento económico. 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
Determinação mensal dos Fundos Disponíveis 
e comunicação ao CA 

Assunção de despesas sem Fundos 
Disponíveis 

Elevado Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
Checklist de informação de reporte 

Contabilidade 
Geral e de Custos 

Desconhecimento de todos os factos 
relevantes 

Comunicação 
extemporânea e 
incorreta (Não 
comunicação 
tempestiva, 
atempada e 
correta) da 

informação de 
relato (ao Conselho 
de Administração, 
à tutela e demais 

entidades) 

Baixo   Inexistente Reduzir 

Checklist de procedimentos a 
efetuar/efetuados 
 
Checklist de informação de reporte 

Informação insuficiente ou incorreta 
sobre contas e centros de custos 

Baixo   Inexistente Reduzir 

Erros de classificação contabilística Baixo 
Verificação e comparação mensal dos 
registos contabilisticos com os períodos 
anteriores 

Eficaz Aceitar 

Atrasos na prestação de informação por 
terceiros (outros serviços da instituição) 

Baixo 
Avisos informáticos automáticos dos 
sistemas de informação 

Eficaz Aceitar 

Incorreções na informação prestada por 
terceiros (outros serviços da instituição) 

Baixo   Inexistente Reduzir 

Deficiente informação na importação de 
movimentos de outras aplicações 

Baixo 
Conferência de listagens das aplicações 
de origem 

Eficaz Aceitar 

Especialização inadequada de 
períodos/exercícios, de custos e de 
proveitos 

Baixo Revisão de Contas pelos ROC Inexistente Reduzir 

Insuficiência de recursos humanos nos 
Serviços Financeiros 

Baixo   Inexistente Reduzir 
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Processo COMPRAS E CONTAS A PAGAR 

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação 
do Risco 
Residual 

Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação a 

desenvolver) 

LCPA 
Assunção de compromissos sem 
prévia cabimentação e consequente 
afetação orçamental 

Penalidades por 
incumprimento da LCPA 

Elevado 

Parecer prestado pelos S. Financeiros, 
a cada processo de aquisição, em que 
informa da disponibilidade do 
orçamento económico. 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
Informação mensal da execução 
orçamental 

Contas a pagar 

Informação insuficiente/incorreta 
sobre fornecedores 

Pagamentos 
indevidos/incorretos ou 
ausência de pagamentos 

Elevado 
Cumprir os requisitos minimos na 
criação de uma nova entidade 
(Identificação, NIB, …….) 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Alterações e/ou anulações a saldos de 
fornecedores não aprovados 

Elevado   Inexistente 
Reduzir ou 
Partilhar 

Definir perfis de autorização para 
reclassificações e/ou ajustamentos de 
saldos de fornecedores. 

Extravio de faturas e/ou faturas 
pendentes de validação noutros 
serviços 

Elevado 
Conferência de extratos de conta 
corrente 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 

Identificação mensal das faturas que se 
encontram por validar, para estimativa 
dos valores a pagar, no mês a que se 
referem 
 
Centralizar a receção de faturas nos 
Serviços Financeiros/Gestão Documental 
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação 
do Risco 
Residual 

Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação a 

desenvolver) 

Pagamentos em atraso ou indevidos 
(bens, serviços ou empreitadas não 
prestados ou fornecidos; pagamento 
de despesas sem Visto Prévio do 
Tribunal de Contas) 

Elevado 
Definição da política de pagamentos 
pela tutela 

Não Eficaz Reduzir 

Cumprimento das cláusulas contratuais 
referentes às condições de pagamento. 
 
As faturas a pagamento devem ter 
associadas as guias de remessa e notas de 
encomenda ou autos de medição 
devidamente conferidos. 
 
Informação do SLH relativa a processos de 
compra a aguardar Visto do TC, por forma 
a bloquear documentos que estejam 
nessa situação 

Pagamento de despesa sem 
confirmação de situação contributiva e 
tributária do fornecedor, regularizada 

Elevado   Inexistente 
Reduzir ou 
Partilhar 

Confirmação da situação tributária e 
contributiva do fornecedor, previamente 
ao pagamento 

Pagamentos não registados/não 
contabilizados corretamente ou 
gestão inadequada de saldos 
fornecedores 

Demonstrações Financeiras 
adulteradas (com 

incorreção/omissão de 
passivos/responsabilidades) 

Baixo 
Conferência de extratos de conta 
corrente 

Eficaz Aceitar   

Baixo 

Circularização amostral de 
fornecedores (por forma a ser feita a 
reconciliação anual de todos com a 
conta corrente) 

Eficaz Aceitar   

Registo de faturação sem a execução 
do respetivo serviço ou a obtenção do 
respetivo bem 

Baixo Revisão de Contas pelos ROC Inexistente Reduzir 

Validação amostral, com periodicidade 
trimestral, das anulações de faturas de 
fornecedores (com verificação do suporte 
documental) 

Despesas objeto de incorreta 
classificação, não reconhecidas ou 
registadas por valores incorretos 

Baixo   Inexistente Reduzir 
Identificação da natureza do gasto vs 
classificação contabilística e registar a sua 
especialização 
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Processo FATURAÇÃO E CONTAS A RECEBER 

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco 

Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação 
do Risco 
Residual 

Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação 

do Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 
(Aplicável, se controlo não inexistente e/ou se resposta 

ao risco determina ação a desenvolver) 

Taxas 
Moderadoras 

Informação insuficiente ou 
incorreta sobre o utente, para 
efeitos de faturação 

Prestações de serviços 
clínicos não faturados na 
totalidade, com perda de 
receitas provenientes de 

taxas moderadoras 

Moderado 

Verificação e comprovação dos 
dados pessoais e da situação do 
utente face ao dever de 
pagamento de taxas moderadoras 
e respectiva cobrança  

Eficaz Aceitar 

Estabelecer a obrigatoriedade de se proceder à 
confirmação do documento de identificação com os 
dados do Web RNU, no momento de admissão. Na 
impossibilidade de identificação, recorrer a outras 
entidades do SNS, de modo a validar a totalidade da 
informação do doente. 

Atos clínicos não faturados, 
faturados incorretamente ou não 
faturados oportunamente 

Moderado   Inexistente Reduzir 

Avaliação periódica (trimestral), tendo por base uma 
amostra aleatória, à aplicação e cumprimento dos 
regimes especiais de benefícios previstos no âmbito do 
regime de taxas moderadoras  

Prestações de serviços não 
registadas na totalidade 

Moderado   Inexistente Reduzir 

Monitorizar e cruzar o sonho com restantes aplicações 
de suporte (trimestralmente), Garantir que é feito o 
cruzamento de fontes de informação distintas, de modo 
a assegurar que toda a faturação respeita a produção 
efetivamente realizada 

Prescrição da faturação e/ou 
emissão de faturação fora do 
prazo (prazo de prescrição de oito 
anos contados a partir da data 
em que ocorreu a realização das 
prestações de saúde associadas, 
sendo que, o direito de liquidar 
caduca caso não ocorra uma 
notificação válida ao utente, no 
prazo de quatro anos - CI N. 
1/2020/ACSS, de 2020-03-03) 

Moderado 
Comunicar trimestralmente ao 
CA os atrasos na faturação  

Eficaz Aceitar 

Análise periódica (trimestral) dos episódios por faturar 
e o tratamento/correção, atempadamente, da 
informação registada na aplicação SONHO 
 
Verificação semestral dos episódios que prescrevam no 
prazo de 6 meses e insistir novamente na cobrança. 
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco 

Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação 
do Risco 
Residual 

Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação 

do Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 
(Aplicável, se controlo não inexistente e/ou se resposta 

ao risco determina ação a desenvolver) 

Faturação de 
prestações de 

cuidados 
(contrato 
programa 

/seguradoras 
/outras) 

Informação insuficiente ou 
incorreta sobre o cliente, para 
efeitos de faturação 

Prestações de serviços 
clínicos não faturados na 

totalidade, 
comprometendo a 

faturação no âmbito do 
contrato-programa 

Moderado   Inexistente Reduzir  

Faturação incorreta aos 
subsistemas 

Moderado 
Conferência trimestral de contas 
correntes 

Eficaz Aceitar   

Não identificação de atos clínicos 
a faturar 

Moderado 
Conferência mensal de valores por 
faturar 

Eficaz Aceitar   

Faturação sem a execução do 
respetivo serviço ou prestações de 
serviços não registadas na 
totalidade 

Moderado   Inexistente Reduzir 

Monitorizar e cruzar o sonho com restantes aplicações 
de suporte (trimestralmente), Garantir que é feito o 
cruzamento de fontes de informação distintas, de modo 
a assegurar que toda a faturação respeita a produção 
efetivamente realizada 

Intempestividade na codificação 
clínica, auditoria e agrupamento 
dos episódios em GDH, para 
efeitos de faturação 

Moderado   Inexistente Reduzir 
Análise periódica (trimestral) dos episódios pendentes 
de codificação, que não sejam da responsabilidade da 
ACSS, e respetivo reporte ao SGPAP 

Faturas e Cobranças não 
registadas nas contas de clientes Os saldos de clientes não 

refletem a totalidade dos 
direitos da instituição 

Baixo 
Encontro de contas com outras 
instituições (Cleaninghouse) e 
SAFT 

Eficaz Aceitar 
Reconciliação trimestral dos saldos de contas a receber, 
através de circularização de clientes  

Gestão inadequada de saldos de 
clientes e saldos em contencioso 

Baixo 
Análise mensal de antiguidade de 
saldos de clientes 

Eficaz Aceitar 

Imparidades não registadas  

Prescrição de dívidas, 
com perda de receitas 

Baixo 
Cálculo de imparidades na ótica 
fiscal 

  Aceitar   

Incobráveis não provisionados Baixo     Aceitar   

Insuficientes mecanismos de 
cobrança 

Baixo 
Verificação trimestral de faturas 
superiores a 3 UC por enviar para 
Contencioso 

Eficaz Aceitar   

Outras 
faturações 

(ensaios clínicos, 
seminários, ….) 

Informação insuficiente ou 
incorreta sobre o evento, para 
efeitos de faturação 

Perda de receitas 

Elevado   Inexistente 
Reduzir ou 
Partilhar 

Elaboração de ficheiro partilhado para controlo de outras 
faturações, com monitorização semanal 

Faturação sem a execução do 
respetivo serviço 

Elevado   Inexistente 
Reduzir ou 
Partilhar  
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Processo TESOURARIA 

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação 
do Risco 
Residual 

Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Gestão de 
pagamentos 

Pagamentos não registados e não 
contabilizados corretamente 

Desvio de fundos Baixo 
Promover reduções no prazo de 
conferência interna das facturas 

     

Pagamentos não efetuados nos prazos 
Penalizações/juros por 
atraso nos pagamentos 

Elevado 
Promover reduções no prazo de 
conferência interna das facturas 

     

Pagamentos indevidos e/ou incorretos 
(montante superior/ inferior/ 
duplicação de pagamentos) Favorecimentos na gestão 

de pagamentos 

Moderado Reduzir o número de adiantamentos      

Pagamentos preferenciais Moderado 
Efetuar processos globais de 
pagamentos de faturas 

     

Gestão de 
recebimentos 

Cobranças não registadas e não 
contabilizadas corretamente 

Desvio de fundos 

Moderado 
Confrontação trimestral da lista de 
recibos do SONHO com a 
contabilidade 

     

Cobranças não depositadas, oportuna 
e integralmente 

Moderado      

Gestão de fundos 
de maneio e 

caixa 

Falhas de caixa ou extravio de 
numerário/cheques 

Gestão de tesouraria 
inexistente ou ineficaz 

Moderado 

Validação diária da folha de caixa 
pelo Diretor de Serviço 

     

Apropriação indevida de valores em 
numerário 

Moderado Eficaz Aceitar   

Movimentos de tesouraria omissos Moderado Eficaz Aceitar   

Controlo de fundos de maneio e de 
caixa inadequado 

Moderado 
Conferência das despesas efetuadas 
através do fundo de maneio no ato 
da reposição. 

Eficaz Aceitar   

Falta ou excesso de disponibilidades Moderado   Eficaz Aceitar   
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Processo GESTÃO DO SERVIÇO 

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação 
do Risco 
Residual 

Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Gestão de 
Recursos 

Humanos no 
Serviço 

Contágio de infeção respiratória em 
contexto laboral 

Comprometimento da 
atividade do serviço, por 

ausência e/ou insuficiência 
de colaboradores e/ou 
qualificações/aptidões 
funcionais insuficientes 

Muito Elevado Teletrabalho Eficaz Reduzir   

Ausências por doenças prolongadas Muito Elevado   Inexistente Eliminar Rotatividade dos colaboradores 

Dependência excessiva em 
determinados funcionários 

Muito Elevado   Inexistente Eliminar Formação e partilha de conhecimentos 

Incorreta definição de funções Muito Elevado   Inexistente Eliminar 
Revisão anual das funções 
atribuídas/definidas 

Insuficiente gestão de conhecimentos Muito Elevado   Inexistente Eliminar 
Manuais de procedimentos e controlos, 
de acordo com os requisitos legais e as 
normas internas 

Gestão de 
Equipamentos 

Hardware obsoleto e/ou insuficiente Comprometimento da 
atividade do serviço, por 

recursos técnicos 
insuficientes ou não 

funcionais 

Muito Elevado   Inexistente Eliminar Levantamento anual de necessidades e 
respetiva comunicação ao Órgão de 
Gestão  
 
Avaliação de risco anual de postos de 
trabalho pelo SSHST 

Software obsoleto e/ou insuficiente Muito Elevado   Inexistente Eliminar 

Instalações/ergonomia inadequadas 
e/ou insuficientes  

Muito Elevado   Inexistente Eliminar 

Gestão dos 
Processos 

Conflitos de interesse 
(favorecimentos ou tratamentos 
privilegiados de fornecedores e/ou 
clientes) 

Comprometimento da ética 
profissional e pessoal 

Moderado Código de Conduta Ética    Segregação de funções 

Quebra de Sigilo Profissional (através 
da utilização e/ou divulgação de 
informação confidencial) 

Elevado 

Política de Segurança da 
Informação 
 
Regulamento Geral de Proteção 
Dados 
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação 
do Risco 
Residual 

Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Incumprimento regulamentar e legal 

Comprometimento da 
atividade do serviço e da 

conformidade operacional 
dos processos 

Moderado 
Sistema de Controlo Interno e de 
Comunicação de Irregularidades 

   
Solicitação anual ao Serv. Jurídico da 
legislação aplicável à atividade do 
serviço 

Incumprimento e/ou não 
implementação de normas, 
orientações e/ou boas práticas 
aplicáveis ao processo 

Moderado   Inexistente Reduzir 

Auditorias periódicas aos processos 
(internas e/ou externas) 
 
Estandardizar os processos 

Não deteção/não monitorização de 
riscos inerentes aos processos 

Moderado   Inexistente Reduzir 

Promover uma cultura organizacional 
orientada para o risco 
 
Reporte de incidentes e/ou eventos 
adversos à Equipa de Gestão de Risco 
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4.2 Serviço de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 

 

Processo GESTÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS 

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação 
do Risco 
Residual 

Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Análise do risco 
no posto de 

trabalho 

Complexidade dos postos de trabalho 
e atividades desenvolvidas Não identificação da 

totalidade dos riscos 
presentes no posto de 

trabalho 

Elevado 

Avaliação anual de riscos profissionais, 
no decorrer das inspeções, relato de 
incidentes e/ou eventos adversos, 
auditorias. 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Existência de novas atividades / 
ferramentas de trabalho / produtos ou 
materiais não identificados 

Elevado   Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Avaliação do 
risco 

Cálculo incorreto do Grau de 
Perigosidade 

Incorreta priorização das 
medidas 

corretivas/preventivas a 
implementar 

Moderado Dupla verificação da avaliação do risco  Eficaz Aceitar   

Incorreta definição dos critérios de 
atuação  

Moderado   Eficaz Aceitar   

Comunicação do 
risco 

Comunicação não atempada / não 
realizada dos Mapas de Risco 

Comunicação não 
atempada 

Moderado Verificação na Intranet Eficaz Aceitar   

Controlo do risco 

Material /equipamentos / recursos 
insuficientes; Restrições financeiras 

Riscos não controlados / 
Agravamento dos riscos  

Elevado 

Avaliação anual de riscos profissionais, 
no decorrer das inspeções, relato de 
incidentes e/ou eventos adversos, 
auditorias. 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Medidas propostas não adequadas / 
ineficazes / não implementadas 

Elevado   Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
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Processo VIGILÂNCIA DA SAÚDE 

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação 
do Risco 
Residual 

Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Admissão na 
consulta 

(presencial ou 
não presencial) 

Identificação incorreta da ficha do 
trabalhador /inserção incorreta de 
colaborador no sistema Acesso à ficha do 

trabalhador errado   

Elevado 
Confirmação da identificação do 
trabalhador para a consulta (2 
elementos de identificação) 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Ausência de documentos de 
identificação do trabalhador 

Elevado Confirmar dados no SONHO Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Atrasos na admissão 

Atrasos nas consultas /não 
realização consulta- 

Insatisfação trabalhador 

Elevado 
Confirmação das requisições 
solicitadas, por serviço e data 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Greves e/ou ausência de profissionais - 
não realização das 
consultas/tratamentos 

Elevado Marcação para posterior consulta Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Sistema informático inoperacional Elevado Confirmação do nome do trabalhador Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Não realização de consultas/exames 
por causa da pandemia COVID 19 

Elevado 

Agilizar a programação e os circuitos 
dos trabalhadores, de forma a 
diminuir os tempos de espera e as 
faltas 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Avaliação de 
enfermagem 

Identificação incorreta da ficha do 
trabalhador 

Dano para o trabalhador 
devido a falha na avaliação 
da sua condição e/ou troca 

de trabalhador 

Moderado Confirmação do nome do trabalhador Eficaz Aceitar   

Ausência de documentos de 
identificação do trabalhador 

Moderado Confirmar dados no SONHO Eficaz Aceitar   
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação 
do Risco 
Residual 

Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Sistema informático inoperacional 
e/ou histórico desatualizado e/ou 
ausência de registos e/ou erros nas 
transcrições e/ou duplicação de 
intervenções 

Moderado 
Validação dos registos do trabalhador 
(exames, histórico…) na consulta 
médica 

Eficaz Aceitar   

Atrasos na avaliação do trabalhador 

Atrasos ou não realização 
da consulta/tratamento 

Elevado 

Agilizar a programação e os circuitos 
dos trabalhadores, de forma a 
diminuir os tempos de espera e as 
faltas 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Greves e/ou ausência de profissionais - 
não realização das 
consultas/tratamentos 

Elevado Marcação para posterior consulta Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Não realização de 
consultas/teleconsultas/exames por 
causa da pandemia COVID 19 

Elevado 

Agilizar a programação e os circuitos 
dos trabalhadores, de forma a 
diminuir os tempos de espera e as 
faltas 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Ausencia de transmissão de 
informação clínica ou transmissão de 
informação incorreta 

Falhas na transmissão de 
informação clínica e/ou 
comunicação não eficaz 

Elevado 

Confirmação da perceção do 
trabalhador, relativamente à 
informação transmitida e/ou 
comunicação da informação a 
acompanhantes 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Ineficácia do ensino/informação ao 
trabalhador 

Elevado 
Confirmação da perceção do 
trabalhador, relativamente à 
informação transmitida 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Incumprimento das ações 
preconizadas por parte do trabalhador 

Elevado 
Confirmação da perceção do 
trabalhador, relativamente à 
informação transmitida 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação 
do Risco 
Residual 

Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Consulta médica 
(presencial e não 

presencial) 

Identificação incorreta da ficha do 
trabalhador 

Dano para o trabalhador 
devido a falha na avaliação 
da sua condição e/ou troca 

de trabalhador 

Moderado 
Confirmação da identificação do 
trabalhador para a consulta (2 
elementos de identificação) 

Eficaz Aceitar   

Sistema informático inoperacional 
e/ou histórico desatualizado e/ou 
ausência de registos e/ou erros nas 
transcrições e/ou duplicação de 
intervenções 

Moderado 
Validação dos registos do trabalhador 
(exames, histórico…) na consulta 
médica 

Eficaz Aceitar   

Erro na prescrição de exames 
(protocolos de vigilância da saúde 
identificados incorretamente) 

Moderado 
Validação dos exames do trabalhador 
em consulta médica posterior 

Eficaz Aceitar   

Incumprimento do programa de 
vigilância da saúde programada para o 
ano 

Moderado Marcação para posterior consulta Não Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Atrasos na avaliação do trabalhador 

Atrasos ou não realização 
da consulta/tratamento 

Elevado 

Agilizar a programação e os circuitos 
dos trabalhadores, de forma a 
diminuir os tempos de espera e as 
faltas 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Greves e/ou ausência de profissionais - 
não realização das 
consultas/tratamentos 

Elevado Marcação para posterior consulta Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Não realização de 
consultas/teleconsultas/exames por 
causa da pandemia COVID 19 

Elevado 

Agilizar a programação e os circuitos 
dos trabalhadores, de forma a 
diminuir os tempos de espera e as 
faltas 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação 
do Risco 
Residual 

Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Ausência de transmissão de 
informação clínica ou transmissão de 
informação incorreta 

Falhas na transmissão de 
informação clínica e/ou 
comunicação não eficaz 

Elevado 

Confirmação da perceção do 
trabalhador, relativamente à 
informação transmitida e/ou 
comunicação da informação a 
acompanhantes 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Ineficácia do ensino/informação ao 
trabalhador 

Elevado 
Confirmação da perceção do 
trabalhador, relativamente à 
informação transmitida 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Incumprimento das ações 
preconizadas por parte do trabalhador 

Elevado 
Confirmação da perceção do 
trabalhador, relativamente à 
informação transmitida 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Prestação de 
cuidados 

Identificação incorreta do trabalhador 

Agravamento das 
condições clínicas do 

trabalhador devido a falha 
na prestação de cuidados 

Elevado 

Chamada para a consulta 
enfermagem/médica/tratamento 
 
Confirmação da identificação do 
trabalhador (CHUCB.PL.CHUCB.04) 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Incumprimento das ações 
preconizadas por parte do trabalhador 

Moderado 
Validação do nome do trabalhador, in 
loco (CHUCB.PL.CHUCB.04) 

Eficaz Aceitar   

Ausência de transmissão de 
informação clínica ou transmissão de 
informação incorreta 

Elevado 

Confirmação da perceção do 
trabalhador, relativamente à 
informação transmitida e/ou 
comunicação da informação a 
acompanhantes 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Ineficácia do ensino/informação ao 
trabalhador 

Elevado 
Confirmação da perceção do 
trabalhador, relativamente à 
informação transmitida 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Higienização deficiente - Falta de 
recursos 

Moderado 
Precauções básicas em controlo de 
infeção (CHUCB.PI.COMCI.XXX) 

Eficaz Aceitar   

Risco de Infeção Moderado 
Precauções básicas em controlo de 
infeção (CHUCB.PI.COMCI.XXX) 

Eficaz Aceitar   
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação 
do Risco 
Residual 

Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Não realização de 
procedimentos/tratamentos ou 
tratamento inadequado 

Moderado 

Trabalhador ou outro prestador de 
cuidados na avaliação dos registos de 
prestação de cuidados e da respetiva 
prestação  
 
Consentimento Informado 

Eficaz Aceitar   

Material/recursos/consumíveis 
insuficientes/desadequados para a 
prestação de cuidados 

Moderado 
Pedidos efetuados à Logística 
Hospitalar - reposição por níveis 

Eficaz Aceitar   

Sistema informático inoperacional 
e/ou histórico desatualizado e/ou 
ausência de registos e/ou erros nas 
transcrições e/ou duplicação de 
intervenções 

Moderado 

Trabalhador ou outro prestador de 
cuidados na avaliação dos registos de 
prestação de cuidados e da respetiva 
prestação  

Eficaz Aceitar   

Prescrição e 
administração de 

terapêutica 

Não avaliação das condições 
económicas do trabalhador e/ou 
medicinas alternativas 

Dano para o trabalhador 
devido a ausência de 

administração de 
medicamentos ou 

prescrição e/ou 
administração errada 

Elevado 

Validação das condições económicas 
do trabalhador vs terapêutica prescrita 
 
Prescrição de meios complementares 
de diagnóstico 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Prescrição errada Elevado Validação fármacos Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Administração errada Elevado Confirmar a toma da medicação Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Insuficiência de fármacos Elevado 
Pedidos efetuados à Farmácia para 
reposição de stock 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Reação adversa a medicamentos Moderado 
Preparação de medidas de emergência 
(Carros de emergência) 

Eficaz Aceitar   
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação 
do Risco 
Residual 

Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Ausência de efeitos terapêuticos Elevado 
Realização de meios complementares 
de diagnóstico 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Incumprimento das ações 
preconizadas por parte do trabalhador 
/Agravamento das condições clínicas 
do trabalhador 

Elevado 

Outro profissional de saúde a 
comunicar a terapêutica  
 
Confirmar a toma e/ou a adesão à 
medicação 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Picada acidental Moderado Mecanismos de controlo anti picada Eficaz Aceitar   

Risco químico (citotóxicos) Moderado 
Precauções no manuseamento de 
citotóxicos 

Eficaz Aceitar   

Identificação incorreta do trabalhador 

Tratamento inadequado 

Elevado 
Confirmação da identificação do 
trabalhador para a consulta (2 
elementos de identificação) 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Sistema informático inoperacional 
e/ou histórico desatualizado e/ou 
ausência de registos e/ou erros nas 
transcrições e/ou duplicação de 
intervenções 

Moderado 

Trabalhador ou outro prestador de 
cuidados na avaliação dos registos de 
prestação de cuidados e da respetiva 
prestação  

Eficaz Aceitar   

Comunicação da 
aptidão 

Atraso no cumprimento das ações 
preconizadas por parte da Medicina do 
Trabalho  

Comunicação não 
atempada da aptidão (com 

a correspondente 
Insatisfação do 

trabalhador) 

Moderado 
Verificação periódica mapa aptidão 
condicionada 

Eficaz Aceitar   

Atrasos na comunicação da aptidão à 
Àrea Técnica 

Baixo 
Verificação periódica do mapa das 
Consultas de MT / Envio de ficha de 
aptidão 

Eficaz Aceitar   

Atrasos na comunicação da aptidão ao 
Superior Hierárquico 

Moderado 
Verificação periódica mapa aptidão 
condicionada 

Eficaz Aceitar   

Atrasos no envio da ficha de aptidão 
ao trabalhador 

Baixo 
Verificação periódica do mapa das 
Consultas de MT / Envio de ficha de 
aptidão 

Eficaz Aceitar   

Comunicação incorreta - Identificação 
incorreta do trabalhador 

Baixo 
Verificação pelo trabalhador ou 
Superior Hierárquico 

Eficaz Aceitar   
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Processo INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação 
do Risco 
Residual 

Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Planeamento das 
inspeções 

Planeamento de periodicidade entre 
inspeções inadequado 

Serviços não inspecionados 
e/ou inspeções 
intempestivas 

Baixo 
Verificação do período de tempo que 
medeia as inspeções 

Eficaz Aceitar   

Recursos insuficientes (tempo e 
Recursos Humanos) 

Moderado 
Reagendamento de nova data para a 
realização da Inspeção Interna 

Eficaz Aceitar   

 Planeamento incorreto (não inclusão 
de um ou mais serviços) 

Baixo 

Divulgação por todos os Serviços do 
Centro Hospitalar Universitário Cova 
da Beira, através de Circular 
Informativa, do Plano de Inspeção 
Anual 

Eficaz Aceitar   

Inspeção das 
instalações 

Falha na deteção de situação não 
conforme 

Riscos não identificados / 
avaliados / tratados / 

eliminados 

Moderado 

Designação de um ou mais elementos 
para acompanhar os inspetores 
internos durante o processo de 
inspeção das instalações 

Eficaz Aceitar   

Moderado 

Acesso livre, aos inspetores internos, 
a todas as instalações e áreas 
adjacentes, que fazem parte do 
serviço a ser inspecionado 

Eficaz Aceitar   

Ausência de reporte de situação não 
conforme e/ou ocultação de 
informação pela Equipa/trabalhador 

Moderado Verificação na próxima auditoria Eficaz Aceitar   
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação 
do Risco 
Residual 

Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Serviços não inspecionados Moderado 
Reagendamento de nova data para a 
realização da Inspeção Interna 

Eficaz Aceitar   

Recursos insuficientes (materiais e 
equipamentos) 

Elevado 
Reagendamento de nova data para a 
realização da Inspeção Interna 

Não Eficaz Reduzir   

Elaboração 
relatório 

Perda de informação durante a 
elaboração dos relatórios 

Riscos não identificados / 
avaliados / tratados / 

eliminados 

Baixo 
Verificação de existência de relatório 
para a totalidade dos serviços 

Eficaz Aceitar   

Inexistência de reporte da totalidade 
das situações não conforme 
detectadas 

Baixo 
Validação do Relatório de Inspeção 
pelos vários intervenientes e serviço 

Eficaz Aceitar   

Comunicação ao 
CA 

Atrasos na elaboração do relatório de 
inspeção 

Comunicação não 
atempada 

Baixo 
Verificação pelos responsáveis pela 
elaboração do relatório e CA 

Eficaz Aceitar   

Comunicação ao 
serviço 

Atrasos na elaboração do relatório de 
inspeção 

Comunicação não 
atempada 

Baixo 
Verificação pelos responsáveis pela 
elaboração do relatório e Serviços 

Eficaz Aceitar   

Implementação 
das medidas 

Material /equipamentos / recursos 
insuficientes; Restrições financeiras Agravamento das situações 

pela não implementação 
das medidas propostas 

Elevado 

Apresentação de Relatório de 
Inspeção ao Serviço inspecionado, 
para seu conhecimento e validação, 
contendo a descrição das situações 
disfuncionais detetadas durante o 
processo de inspeção, bem como a 
identificação das medidas corretivas 
consideradas necessárias para a 
supressão destas situações. 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Medidas propostas não 
implementadas 

Elevado Verificação na próxima auditoria Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação 
do Risco 
Residual 

Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Verificação das 
medidas 

Material /equipamentos / recursos 
insuficientes; Restrições financeiras 

Agravamento das situações 
pela não implementação 

e/ou inadequação das 
medidas propostas 

Elevado 

Verificação da implementação das 
medidas propostas, de forma 
continua, através do 
seguimento/conclusão de eventuais 
requisições de trabalho efetuadas ou 
conclusão de processos de aquisição 
solicitados e registada no referido 
ficheiro - Monitorização de Medidas 
Corretivas/ano 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Medidas propostas não adequadas 
e/ou ineficazes 

Moderado 

Revisão de medidas implementadas 
nos Serviços, em caso de reincidência 
da situação disfuncional ou a não 
correção de uma situação identificada 
como corrigida, para que a situação 
seja colmatada 

Eficaz Aceitar   
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Processo ACIDENTES DE TRABALHO 

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação 
do Risco 
Residual 

Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Registo da 
participação 

Informação incorreta fornecida pelo 
sinistrado 

Registo incorrecto do 
sinistro 

Moderado 
Validação da ocorrência por terceiros 
(Companhia de seguros / CA / Serviço 
do sinistrado pedem esclarecimento) 

Eficaz Aceitar   

Informação incorreta registada pelo 
SHST 

Moderado 
Validação da ocorrência por terceiros 
(Companhia de seguros / CA / Serviço 
do sinistrado pedem esclarecimento) 

Eficaz Aceitar   

Elaboração de 
relatório de 
acidente de 

trabalho. 

Registo incorrecto do sinistro 
Proposta incorreta de 

classificação de ocorrência 
Moderado 

Confirmação pelos superiores 
hierárquicos 

Eficaz Aceitar   

Envio de 
acidente ao CA 

Comunicação não atempada da 
ocorrência por parte do sinistrado 

Validação intempestiva da 
participação, pelo CA 

Moderado 

Validação do cumprimento do prazo 
legal fixado para comunicação do 
acidente de trabalho, verbalmente ou 
por escrito, ou da data da revelação 
ou do reconhecimento de lesão 
decorrente do mesmo 

Eficaz Aceitar   

Comunicação não atempada da 
ocorrência pelo SHST (após 
participação por parte do sinistrado)  

Moderado 

Monitorização do prazo de 24 horas, 
após a tomada de conhecimento e 
classificação da ocorrência, para o 
empregador remeter a documentação 
recebida, ao Serviço de Saúde, 
Higiene e Segurança do Trabalho  

Eficaz Aceitar   
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação 
do Risco 
Residual 

Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Envio de 
acidente à 

Companhia de 
Seguros 

Comunicação não atempada da 
ocorrência por parte do sinistrado 

Recusa da participação pela 
Companhia de Seguros 

Moderado 

Validação do cumprimento do prazo 
legal fixado para comunicação do 
acidente de trabalho, verbalmente ou 
por escrito, ou da data da revelação 
ou do reconhecimento de lesão 
decorrente do mesmo 

Eficaz Aceitar   

Comunicação não atempada da 
ocorrência pelo SHST (após 
participação por parte do sinistrado)  

Moderado 

Monitorização do prazo de 24 horas, 
após a tomada de conhecimento e 
classificação da ocorrência, para o 
empregador remeter a documentação 
recebida, ao Serviço de Saúde, 
Higiene e Segurança do Trabalho  

Eficaz Aceitar   

Implementação 
de acção 

correctiva / 
preventiva (se 
necessário). 

Material /equipamentos / recursos 
insuficientes 

Agravamento das situações 
pela não implementação 

e/ou inadequação das 
medidas propostas 

Elevado 
Registo de não conformidade / Evento 
Adverso 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Restrições financeiras Elevado 
Registo de não conformidade / Evento 
Adverso 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Medidas propostas não 
implementadas 

Elevado 
Registo de não conformidade / Evento 
Adverso 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Medidas propostas não adequadas 
e/ou ineficazes 

Moderado 
Revisão de medidas implementadas 
nos Serviços / Reporte dos Serviços 

Eficaz Aceitar   
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Processo GESTÃO DO SERVIÇO 

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Gestão de 
Recursos 

Humanos no 
Serviço 

Contágio de infeção respiratória em 
contexto laboral 

Comprometimento da 
atividade do serviço, por 

ausência e/ou insuficiência 
de colaboradores e/ou 
qualificações/aptidões 
funcionais insuficientes 

Elevado Teletrabalho       

Ausências por doenças prolongadas Elevado Rotatividade dos colaboradores       

Dependência excessiva em 
determinados funcionários 

Elevado 
Formação e partilha de 
conhecimentos 

      

Incorreta definição de funções Elevado         

Insuficiente gestão de conhecimentos Elevado 
Manuais de procedimentos e 
controlos, de acordo com os 
requisitos legais e as normas internas 

      

Gestão de 
Equipamentos 

Hardware obsoleto e/ou insuficiente 

Comprometimento da 
atividade do serviço, por 

recursos técnicos 
insuficientes ou não 

funcionais 

Moderado         

Software obsoleto e/ou insuficiente Moderado         

Instalações/ergonomia inadequadas 
e/ou insuficientes  

Moderado         

Gestão dos 
Processos 

Conflitos de interesse 
(favorecimentos ou tratamentos 
privilegiados de fornecedores e/ou 
clientes) 

Comprometimento da ética 
profissional e pessoal 

Moderado 
Segregação de funções 
 
 Código de Conduta Ética 
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Quebra de Sigilo Profissional (através 
da utilização e/ou divulgação de 
informação confidencial) 

Moderado 

Cumprimento dos princípios e regras 
do Código de Conduta Ética 
respeitantes ao Sigilo Profissional 
 
Cumprimento da Política de 
Segurança da Informação 
 
Cumprimento do RGPD 

      

Incumprimento regulamentar e legal 

Comprometimento da 
atividade do serviço e da 

conformidade operacional 
dos processos 

Elevado 
Solicitação anual ao Serv. Jurídico da 
legislação aplicável à atividade do 
serviço 

      

Incumprimento e/ou não 
implementação de normas, 
orientações e/ou boas práticas 
aplicáveis ao processo 

Elevado 

Auditorias periódicas aos processos 
(internas e/ou externas) 
 
Processos estandardizados 

      

Não deteção/não monitorização de 
riscos inerentes aos processos 

Elevado 
Reporte de incidentes e/ou eventos 
adversos à Equipa de Gestão de Risco 
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4.3 Serviço de Instalações e Equipamentos 

 

Processo GESTÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

AVAC 

Tratamento de Ar ineficaz, inadequado 
ou inexistente 

Comprometimento das 
condições de conforto 

térmico nos serviços com 
impacto na qualidade dos 
cuidados prestados e nas 

condições de trabalho 

Elevado Análises à qualidade do ar interior Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Temperaturas elevadas com potencial 
de provocar reações adversas na 
população do serviço 

Elevado 
Monitorização da temperatura nos 
picos de verão; reformulação do 
sistema AVAC 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Ocorrência de situação anómala no ar 
capaz de causar reações adversas na 
população do serviço 

Elevado 

Verificação de sistema AVAC, rede 
esgotos, integridade das 
infraestruturas de alvenaria, zonas 
circundantes 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Ausência de ar condicionado nos 
serviços críticos e/ou deficiências no 
seu funcionamento 

Elevado 

Monitorização permanente na GTC, do 
funcionamento dos equipamentos;  
Execução da Manutenção ao Sistema 
de Aquecimento e Ventilação e Ar 
Condicionado- CHCB.PO.DAH.11.;  
Inspeção aos aparelhos de ar 
condicionado- CHCB.PO.18   

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Gases  

Falha de fornecimento de gás natural 

Impossibilidade de dispensa 
de cuidados assistenciais 

Elevado 

Monitorização permanente na GTC, do 
funcionamento dos equipamentos.  
Deteção por parte do operador dos 
equipamentos. 
Ordens de trabalho (MAC). 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Inoperacionalidade dos equipamentos 
de gás 

Elevado 

Manutenção, calibração e inspeção de 
equipamentos periódica 
(CHCB.PI.DAH.12 - Plano de gestão do 
equipamento médico; 
CHCB.PI.DAH.14 - Controlo de 
equipamento de monitorização e 
medição) 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Falha no fornecimento de gases 
medicinais 

Elevado 

Monitorização dos alarmes da central 
de gases.  
Execução da Manutenção à rede de 
gases Medicinais - CHCB.PO.DAH.05.    

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Rede Hidráulica 

Falha ou interrupção no fornecimento 
de água da rede externa. 

Interrupção de serviços 
assistenciais e de suporte 

Elevado 
Execução de Manobras de suporte a 
um corte de abastecimento de água -
CHCB.PO.DAH.03  

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Fornecimento de água contaminada Elevado 

Análises às águas de consumo;  
Manutenção às linhas de 
abastecimento de água 
(CHCB.PO.DAH.13);  
Monitorização da qualidade da água 
de acordo com o procedimento 
CHCB.PO.DAH.12 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Anomalias/deficiências da rede 
hidráulica 

Elevado 

Execução da Manutenção às linhas de 
abastecimento de água 
(CHCB.PO.DAH.13).  
Inspeções às instalações. 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Electricidade 

Falha de energia eléctrica 

Comprometimento da 
prestação de cuidados de 

saúde 

Elevado 

Manobras de suporte a um corte de 
energia eléctrica (CHCB.PO.DAH.04).  
Monitorização dos quadros eléctricos - 
CHCB.PO.DAH.14;   

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Inoperacionalidade de equipamentos e 
sistemas suportados por energia 
eléctrica 

Elevado 

Monitorização permanente na GTC, do 
funcionamento dos equipamentos. 
Manutenção, calibração e inspeção de 
equipamentos periódica 
(CHCB.PI.DAH.12 - Plano de gestão do 
equipamento médico; 
CHCB.PI.DAH.14 - Controlo de 
equipamento de monitorização e 
medição) 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Estrutural 

Problemas estruturais derivados da 
utilização e idade dos edifícios 

Comprometimento da 
prestação de cuidados de 
saúde e da segurança de 
doentes e colaboradores 

Elevado 
Inspeções às instalações. Requisições 
de trabalho 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Anomalias com forte potencial de risco 
de acidentes  

Elevado 
Inspeções às instalações. Requisições 
de trabalho 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Equipamentos 
Médicos 

Incorreta avaliação e validação de 
equipamento médico reparado no 
exterior 

Comprometimento da 
prestação de cuidados de 

saúde  

Moderado 
Manutenção preventiva e/ou 
manutenção correctiva e/ou calibração 

Eficaz Aceitar   

Validação de equipamento não 
conforme 

Moderado 
Manutenção preventiva e/ou 
manutenção correctiva e/ou calibração 

Eficaz Aceitar   

Segurança 

Intrusão no edifício  

Comprometimento da 
segurança de doentes e 

colaboradores 

Moderado 

Monitorização da segurança e controlo 
de acessos nos três edifícios 
(CHCB.PI.DAH.01, CHCB.PI.DAH.02, 
CHCB.PI.DAH.03) 

Eficaz Aceitar   

Roubo, extravio, rapto ou outra 
anomalia decorrente de 
comportamento indevidos 

Moderado 
Reporte de incidentes e eventos 
adversos 

Eficaz Aceitar   

Gestão de 
resíduos 

hospitalares 

Acondicionamento incorreto dos 
resíduos 

Prejuízo para a saúde 
humana e o ambiente e 
comprometimento da 

sustentabilidade 
económica 

Elevado 
Cumprimento do CHUCB.PI.DAH.18 - 
Gestão de Resíduos Hospitalares 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Incorreta e/ou inadequada triagem 
dos resíduos 

Elevado 
Cumprimento do CHUCB.GUIA.HST.02 
- Classificação e eliminação dos 
resíduos hospitalares 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Exposição a agentes biológicos Elevado 
Preenchimento mensal do "Mapa de 
Resíduos"; Utilização de EPI 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Interrupção de recolha externa de 
resíduos, com a consequente 
acumulação dos mesmos na Central de 
Resíduos 

Elevado 
Cumprimento do 
CHUCB.MA.CHUCB.03 - Plano Gestão 
de resíduos e materiais perigosos 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
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Processo GESTÃO HOTELEIRA 

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Alimentação 

Fornecimento de alimentação não 
conforme 

Comprometimento da 
saúde e dos cuidados 
prestados ao doente 

Elevado 
Análises microbiológicas;  
Auditorias 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Consumo de alimentos não conformes Elevado 
Reporte de incidentes e eventos 
adversos 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Tratamento e 
fornecimento de 
Roupa Hospitalar 

Fornecimento de roupa mal 
higienizada 

Elevado 
Reporte de incidentes e eventos 
adversos 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Fornecimento inadequado e/ou 
insuficiente 

Elevado Monitorização de contrato Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Limpeza 

Limpeza inadequada Elevado 
Reporte de incidentes e eventos 
adversos 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Higienização inadequada Elevado Monitorização de contrato Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
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Processo GESTÃO DO SERVIÇO 

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Gestão de 
Recursos 

Humanos no 
Serviço 

Contágio de infeção respiratória em 
contexto laboral 

Comprometimento da 
atividade do serviço, por 

ausência e/ou insuficiência 
de colaboradores e/ou 
qualificações/aptidões 
funcionais insuficientes 

Elevado Realização de testes COVID 19 Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Ausências por doenças prolongadas Elevado Gestão das escalas dos colaboradores   Aceitar   

Dependência excessiva em 
determinados funcionários 

Elevado 
Formação e partilha de 
conhecimentos 

  Aceitar   

Não cumprimento do plano de 
formação proposto devido à pandemia 

Baixo 

Reagendamento de formação e 
proposta de alteração para aumentar 
o prazo de cumprimento do Plano de 
Formação 

Eficaz Aceitar   

Incorreta definição de funções Moderado 

Monitorização da descrição de 
funções dos colaboradores, de forma 
periódica e sempre que haja 
alterações na realização das 
atividades do colaborador 

  Aceitar   

Insuficiente gestão de conhecimentos Moderado 
Manuais de procedimentos e 
controlos, de acordo com os 
requisitos legais e as normas internas 

Eficaz Aceitar   

Incumprimento de ações preconizadas 
por falhas na comunicação 

Baixo 
Repetição das informações e pedidos 
formalizados 

Eficaz Aceitar   

Gestão de 
Equipamentos 

Hardware obsoleto e/ou insuficiente 

Comprometimento da 
atividade do serviço, por 

recursos técnicos 
insuficientes ou não 

funcionais 

Elevado 
Revisão pela Gestão e em reuniões de 
Serviço 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Software obsoleto e/ou insuficiente Elevado 
Revisão pela Gestão e em reuniões de 
Serviço 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Instalações/ergonomia inadequadas 
e/ou insuficientes  

Elevado Auditoria ao posto de trabalho (HST) Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Gestão dos 
Processos 

Conflitos de interesse 
(favorecimentos ou tratamentos 
privilegiados de fornecedores e/ou 
clientes) Comprometimento da ética 

profissional e pessoal 

Elevado 

Segregação de funções.  
 
Declaração de inexistência de conflito 
de interesses 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Quebra de Sigilo Profissional (através 
da utilização e/ou divulgação de 
informação confidencial) 

Elevado 

Assinatura de contrato 
 
Formações e panfletos de 
sensibilização 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Incumprimento regulamentar e legal 

Comprometimento da 
atividade do serviço e da 

conformidade operacional 
dos processos 

Elevado 
Solicitação anual ao Serv. Jurídico da 
legislação aplicável à atividade do 
serviço 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Incumprimento e/ou não 
implementação de normas, 
orientações e/ou boas práticas 
aplicáveis ao processo 

Elevado 

Auditorias periódicas aos processos 
(internas e/ou externas) 
 
Processos estandardizados 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Não deteção/não monitorização de 
riscos inerentes aos processos 

Elevado 
Reporte de incidentes e/ou eventos 
adversos à Equipa de Gestão de Risco 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
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4.4 Serviço de Logística Hospitalar 

 

Processo GESTÃO DE COMPRAS 

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Pedido de 
compra 

Insuficiente informação na expressão 
da necessidade de aquisição 

Sub ou sobreavaliação das 
necessidades reais de bens 

e serviços para o normal 
funcionamento da 

instituição 

Elevado 
Validação do pedido de aquisição pelo 
Conselho de Administração 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Incorreções na avaliação da 
necessidade de aquisição 

Moderado 
Elaboração obrigatória de informação 
que expressa a necessidade de 
aquisição 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Não avaliação de alternativas internas 
à contratação de serviços 

Moderado 

Validação da satisfação da necessidade 
pela direção do SLH (considerando a 
expressão da necessidade real do 
serviço utilizador, a análise do 
histórico relativo a aquisições e o 
montante disponível em rubrica 
orçamental) 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
Elaboração e monitorização de Plano 
Anual de Compras 

Stocks mínimos não controlados Elevado 
Alerta automático da aplicação 
informática relativamente ao nível 
mínimo de stocks 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Renovação automática de contratos, 
sem avaliação da necessidade de 
aquisição de bens ou serviços 

Baixo 

Base de dados com contratos 
existentes e sistema de alerta (visual) 
relativo ao prazo de 
vigência/términus dos contratos 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
Alerta automático da aplicação 
informática 
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Autorização da 
despesa, escolha 
do procedimento 

e adjudicação 

Predominância da aquisição de bens e 
serviços por Ajuste Direto ou Consulta 
Prévia (incluindo aquisições diversas 

ao mesmo fornecedor, 
fraccionamento da despesa com 
repetição de procedimentos de 

aquisição do mesmo bem ao longo do 
ano, supressão de procedimentos 
necessários, designadamente, a 

solicitação de informação financeira) 

Incumprimento dos 
princípios básicos da 

contratação pública e das 
regras contratuais 

Moderado 
Manual de Procedimentos e Controlo 
Interno do SLH 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 

Reduzir a utilização do AD e CPR e 
aumentar o número de procedimentos 
que promovam a concorrência 

Moderado 
Manual de Boas Praticas em 
Contratação Pública 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Moderado Cumprimento da legislação em vigor Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Moderado 

Elaboração obrigatória de informação 
que expressa a necessidade de 
aquisição e especial fundamentação 
aquando do recurso ao AD ou CPR - 
art.º 115º do CCP 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Divergências, ambiguidades, atrasos 
e/ou inconformidades na tramitação 

dos procedimentos inerentes à 
formação dos contratos (Peças do 
procedimento pouco especificas, 

incorretas ou discriminatórias; Não 
conformidade entre as cláusulas 

contratuais e as estabelecidas nas 
peças do procedimento) 

Moderado 
Validação da Checklist em anexo ao 
Manual de Boas Práticas para cada 
procedimento 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 

Emissão de parecer jurídico relativo à 
conformidade legal e administrativa dos 
procedimentos contratuais 

Moderado 

Assegurar que estão devidamente 
definidas as especificações do objeto 
e parte técnica de forma concreta, 
objetiva e pormenorizada, em 
cumprimento do art.º 49º do CCP 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Moderado 

Segregação de funções entre quem 
executa os procedimentos aquisitivos 
e entre quem integra os júris de 
concursos 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Moderado 
Automatização dos procedimentos 
associados à formação dos contratos 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
Elaboração e monitorização de Plano 
Anual de Compras 
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Intervenção de colaboradores em 
processos de contratação e/ou 

processos de júris de concursos em 
situação de impedimento e/ou 

conflito de interesses 

Baixo 

Preenchimento obrigatório de 
declaração de inexistência de 
conflitos de interesse para cada 
procedimento 

Eficaz Aceitar 

Pedido de parecer ao SRH sobre 
existência de impedimentos e/ou 
conflitos de interesses para cada 
elemento de júri nomeado para o 
procedimento concursal 

Baixo   Eficaz Aceitar 

Publicação obrigatória no sítio da 
instituição, da declaração de 
inexistência de conflitos de interesse de 
cada elemento integrante de processos 
de contratação e/ou processos de júris 
de concursos 

Favorecimento de fornecedores, 
involuntário ou ilícito 

Elevado 
Utilização preferencial da plataforma 
electrónica de contratação pública 

Eficaz Aceitar   

Elevado 
Avaliação das últimas aquisições por 
fornecedor e por objecto. 

Eficaz Aceitar 
Garantir a rotatividade dos elementos 
do júri, nos procedimentos de 
contratação 

Avaliação das propostas com critérios 
subjetivos 

Baixo Elaboração de mapas comparativos Eficaz Aceitar   

Baixo 

Inclusão no caderno de encargos de 
cláusulas sobre penalizações por 
incumprimento e aplicação das 
mesmas 

Eficaz Aceitar   

Inexistência ou insuficiente aplicação 
de penalizações por incumprimento 

contratual 

Moderado 
Aprovação da minuta do contrato por 
parte da entidade adjudicante 

Eficaz Aceitar 
Análise semestral do cumprimento dos 

contratos (com reporte ao SLH) 

Moderado Nomeação de Gestor de contrato Eficaz Aceitar   
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Gestão da 
encomenda 

Extravio de requisições e encomendas 

Ruptura de stocks e/ou 
inadequabilidade dos 

bens/serviços adquiridos 
por insuficiente e/ou 

incorreta satisfação das 
encomendas 

Moderado 
Validação diária das Notas de 
Encomenda a receber 

Eficaz Aceitar 
Conferência semanal das Notas de 
Encomenda não satisfeitas 

Notas de encomenda erradas Moderado 

Validação pelo CA que a informação 
constante da NE (fornecedor, material, 
quantidade, prazo de entrega, valor) 
corresponde à autorização de compra 

Eficaz Aceitar   

Notas de encomenda sem registo de 
cabimento e compromisso 

Moderado 

Manter registo dos contratos 
adjudicados com os fornecedores 
descrevendo as condições de 
fornecimento concordadas, de modo a 
facilitar a emissão de notas de 
encomenda 

Eficaz Aceitar   
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Processo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Contratação de 
Prestadores de 
Serviços Médicos 

Incumprimento dos termos legais da 
contratação de prestadores de 
serviços médicos 

Incumprimento do 
Despacho n.º 3027/2018 

Baixo 

Proposta de contratação e/ou 
renovação, por parte do Diretor 
Clínico ou Presidente do Conselho de 
Administração, em termos de 
imprescindibilidade e adequabilidade 
da contratação 

Eficaz Aceitar   

Autorização de 
Contratação por 
parte da Tutela 

Exceder o número de horas e 
encargos globais com prestações de 
serviços médicos 

Baixo 
Submissão de pedidos de Autorização 
à Tutela via Plataforma RHV. 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Registo do 
Prestador no 
RHV 

Incumprimento dos requisitos 
contratualizados (formalizados em 
contrato) pelos prestadores de 
serviços médicos 

Baixo Nomeação de Gestor de contrato Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
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Processo GESTÃO DE STOCKS 

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Receção e 
Conferência 

Receção de materiais não conformes 

Receção de materiais e 
bens/serviços não 

conformes, não registadas e 
não contabilizadas correta e 

oportunamente  

Moderado 
Dupla validação: pela receção e pelos 
armazéns 

Eficaz Aceitar   

Moderado 
Identificação por número 
mecanográfico de quem validou a 
receção e de quem efetuou o registo 

Eficaz Aceitar   

Moderado 
Estabelecimento de critérios de 
aceitação de encomendas 

Eficaz Aceitar   

Registo de uma receção sem 
documento de suporte 

Moderado 
Verificação documental, quantitativa e 
qualitativa, com base na Guia de 
Entrada e Nota Encomenda 

Eficaz Aceitar   

Moderado 
Segregação de funções entre quem 
receciona/confere e quem regista 

Eficaz Aceitar   

Não devolução de encomenda quando 
o material for não conforme 

Moderado 
Colocação de material em zona de 
devolução 

Eficaz Aceitar   

Moderado Conferência mensal das devoluções Eficaz Aceitar   

Armazenamento 
Recepção em armazém não controlada 
documental, física e qualitativamente 

Desvio ou deterioração de 
existências 

Moderado 
Verificação documental, quantitativa e 
qualitativa, com base na Guia de 
Entrada e Nota Encomenda 

Eficaz Aceitar   

Moderado 
Identificação por número 
mecanográfico de quem validou a 
receção e de quem efetuou o registo 

Eficaz Aceitar   
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Armazenamento incorreto ou indevido Moderado 

Circuito de armazenagem (armazéns 
centrais e avançados), que permite a 
movimentação eficiente e eficaz dos 
materiais, tendo em consideração os 
requisitos de armazenagem dos 
mesmos 

Eficaz Aceitar   

Instalações de armazenamento 
inadequadas 

Moderado 

Condições de armazenamento 
(temperatura) e restrição de acessos 
físicos definidos, com verificações 
periódicas das instalações físicas 

Eficaz Aceitar   

Existências em armazéns centrais e 
avançados, não controladas 

Valorização incorreta de 
existências 

Moderado 
Verificações periódicas aos armazéns e 
materiais, respeitando a segregação de 
funções 

Eficaz Aceitar   

Moderado 
Definição dos critérios a observar na 
verificação física das existências 

Eficaz Aceitar   

Existências fora do prazo de validade, 
com rotação reduzida ou obsoletas, 
não identificadas 

Moderado 

Contagens mensais físicas na 
totalidade, respeitando a segregação 
de funções (equipa com 1 elemento do 
armazém e 1 elemento do setor de 
aquisições) 

Eficaz Aceitar   

Moderado 
Verificação anual de existências com 
rotação reduzida ou obsoletas 

Eficaz Aceitar   

Sub ou sobreavaliação das existências 

Moderado 
Análise mensal dos consumos 
previstos e dos reais 

Eficaz Aceitar   

Moderado 
Atualização mensal dos indicadores de 
gestão: stock máximo, mínimo, ponto 
de encomenda 

Eficaz Aceitar   
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Distribuição 

Atrasos/não reposição dos stocks 
Quebra dos níveis mínimos 
de stocks 

Moderado Mapa de aviamentos Eficaz Aceitar   

Reposição incorreta de materiais 
pedidos 

Moderado   Eficaz Aceitar   

Entrega não autorizada de materiais 

Desvios entre o inventário 
físico das existências e o 
stock contabilístico 

Moderado 
Rotatividade dos Colaboradores na 
reposição e distribuição 

Eficaz Aceitar   

Saídas de bens do armazém central 
sem o registo no sistema 

Moderado 

As saídas de armazém (por requisição 
interna) são devidamente aprovadas e 
validadas documentalmente (por 
quem entrega e por quem recebe) e 
automaticamente registada a saída na 
aplicação informática aquando do 
aviamento em armazém 

Eficaz Aceitar   

Entregas por quantidades 
incorretas/sem qualidade 

Moderado Eficaz Aceitar   

Acesso indevido de pessoas estranhas 
ao armazém 

Moderado 

Existência de restrições físicas entre 
as 8:00 e as 18:00, que carecem de 
autorização telefónica para entrar, 
sendo que a partir das 18:00 até às 
8:00, é ativado um sistema de acesso 
limitado por cartão 

Eficaz Aceitar   

Gestão de 
Produtos de 

Apoio 

Não devolução dos Produtos de Apoio 
(BAPA) 

Incumprimento do 
Decreto-lei n.º 93/2009 

Moderado 

Monitorização mensal dos produtos 
de Apoio "cedidos" e envio de cartas 
a solicitar a devolução dos mesmos 
quando o período de 6 meses foi já 
ultrapassado. 

Eficaz Aceitar   

Prescrição incorreta/insuficiente 
(SAPA) 

Moderado 

Validação da prescrição de produtos 
de apoio, através do parecer técnico 
do Gabinete Técnico de Produtos de 
Apoio (CHUCB.IMP.CHUCB.203) 

Eficaz Aceitar   
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Processo PATRIMÓNIO 

 

Caracterização do 
Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação 
do Risco 
Residual 

Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina 

ação a desenvolver) 

Inventário, 
Cadastro e Registo 

Registo incorreto dos bens 
(informações incorretas: valor de 
aquisição, n.º série, taxa de 
amortização, etc). 

Cadastro de imobilizado 
desatualizado e/ou 

valorizado incorretamente 

Moderado   Inexistente Reduzir 
Segregação de funções entre quem 
regista e quem procede à inventariação 

Não registo de bens de empréstimo 
de longo prazo ou contra consumo 

Moderado   Inexistente Reduzir 
Verificação semestral dos bens (de 
forma amostral) - verificação física vs 
cadastro 

Não atualização das fichas dos bens 
(alterações de localização não 
atualizadas, abatimentos não 
registados, …) 

Moderado   Inexistente Reduzir 
Realização do inventário de bens de 
imobilizado de 2 em 2 anos 

Desatualização do inventário Moderado 

  

Inexistente Reduzir Elaboração de lista de material 
inventariado por serviço (datada e 

assinada por responsável do património 
e do serviço), procedendo à respetiva 

atualização anual Ausência de registo do bem adquirido  Moderado Inexistente Reduzir 

Activos desviados por colaboradores 
ou terceiros 

Moderado   Inexistente Reduzir 

Responsabilização dos serviços pela 
salvaguarda dos bens sob a sua 
custódia, através da validação e  
confirmação da existência dos bens 
afetos ao serviço pelo respectivo 
responsável, com periodicidade anual 
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Caracterização do 
Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação 
do Risco 
Residual 

Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina 

ação a desenvolver) 

Abates de 
imobilizado 

Abate sem autorização 

Cadastro de imobilizado 
desatualizado e/ou 

valorizado incorretamente 

Moderado Submeter todos os abates e vendas de 
imobilizado à aprovação do CA, após 
parecer do diretor do Serviço de 
Instalações e Equipamentos e do 
diretor do Serviço de Logística 
Hospitalar 

Eficaz Aceitar   

Ausência de registo de abate Moderado Eficaz Aceitar   

Proposta indevida do bem para abate Moderado Eficaz Aceitar   

  Moderado 
Avaliação anual dos pedidos para 
abate de imobilizado e respetivo 
registo 

Eficaz Aceitar   

Saída da instituição, do bem 
"abatido" no serviço/instituição, sem 
autorização prévia 

Moderado Verificação física dos bens abatidos Eficaz Aceitar   

Avarias/Reparações 

Incorreta identificação do bem a 
reparar externamente 

Custos indevidos com ações 
de manutenção e 

reparação de 
equipamentos 

Moderado 
Identificação dos registos de 
inventário relativo ao bem a ser 
reparado externamente 

Eficaz Aceitar   

Não verificação de garantia ou 
contrato de manutenção 

Moderado 

Validação pelo património e pela 
direção de serviço de Logística 
Hospitalar da garantia/contrato de 
manutenção do equipamento/serviço 

Eficaz Aceitar   

Indevida reparação externa 

Comprometimento da 
atividade dos serviços por 
atrasos ou não realização 

de reparações 

Moderado 
Avaliação da necessidade de 
reparação externa pelo SIE, com a 
respetiva fundamentação 

Eficaz Aceitar   

Não realização da reparação ou atraso 
na mesma 

Moderado 
Informação partilhada sobre pedidos 
de reparação ao exterior (SLH/SIE) 

Eficaz Aceitar   

Moderado 
Conferência semanal dos pedidos de 
reparação externa 

Eficaz Aceitar   
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Caracterização do 
Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação 
do Risco 
Residual 

Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina 

ação a desenvolver) 

Transferência de 
bens 

Ausência do registo da transferência 
de bens nas fichas respetivas 
(desatualização das fichas dos bens) Cadastro de imobilizado 

desatualizado 

Moderado Obrigatoriedade de pedido de 
autorização de transferência do bem 
(ficha de transferência) ao Serviço de 
Logística e CA 

Eficaz Aceitar 
Controlo anual de equipamentos afetos 
a cada centro de custo, através da 
responsabilização dos serviços pelos 
equipamentos à sua guarda, e respetiva 
atualização anual da lista de material 
inventariado por serviço 

Não comunicação da transferência de 
bens 

Moderado Eficaz Aceitar 

Apropriação indevida de bens 
Peculato 

Moderado   Inexistente Reduzir 

Desaparecimento de bens Moderado   Inexistente Reduzir 

Demonstração/ 
Empréstimo 

Desconhecimento do equipamento 
em regime de demonstração Custos financeiros 

inerentes a uma avaria ou 
desaparecimento de bem 

em regime de 
demonstração e/ou 
empréstimo ou de 

consumos associados 

Moderado 
Submissão a autorização do CA o 
pedido de demonstração e/ou 
empréstimo e respectiva validação. 

Eficaz Aceitar   

Equipamento em demonstração/ 
empréstimo não autorizado 

Baixo 
Listagem/relação de bens em regime 
de empréstimo/demonstração 

Eficaz Aceitar   

Baixo 
Conferência mensal da situação de 
bens em regime de 
empréstimo/demonstração 

Eficaz Aceitar   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
53 

 

Relatório de Execução do PPRG – 2021 

Processo GESTÃO DO SERVIÇO 

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Gestão de 
Recursos 

Humanos no 
Serviço 

Contágio de infeção respiratória em 
contexto laboral 

Comprometimento da 
atividade do serviço, por 

ausência e/ou insuficiência 
de colaboradores e/ou 
qualificações/aptidões 
funcionais insuficientes 

Moderado Teletrabalho Eficaz Aceitar   

Ausências por doenças prolongadas Moderado 

Equipas com elementos polivalentes 
em todas as áreas do Serviço 

Eficaz Aceitar   

Dependência excessiva em 
determinados funcionários 

Moderado Eficaz Aceitar Formação e partilha de conhecimentos 

Incorreta definição de funções Moderado   Eficaz Aceitar 
Revisão anual das funções 
atribuídas/definidas 

Insuficiente gestão de conhecimentos Moderado 
Manuais de procedimentos e 
controlos, de acordo com os 
requisitos legais e as normas internas 

Eficaz Aceitar   

Gestão de 
Equipamentos 

Hardware obsoleto e/ou insuficiente Comprometimento da 
atividade do serviço, por 

recursos técnicos 
insuficientes ou não 

funcionais 

Moderado   Inexistente Reduzir Levantamento anual de necessidades e 
respetiva comunicação ao Órgão de 
Gestão  Software obsoleto e/ou insuficiente Moderado   Inexistente Reduzir 

Instalações/ergonomia inadequadas 
e/ou insuficientes  

Moderado   Inexistente Reduzir 
Avaliação de risco anual de postos de 
trabalho pelo SSHST 

Gestão dos 
Processos 

Conflitos de interesse 
(favorecimentos ou tratamentos 
privilegiados de fornecedores e/ou 
clientes) Comprometimento da ética 

profissional e pessoal 

Moderado Código de Conduta Ética Eficaz Aceitar   

Moderado 

Segregação de funções entre quem 
executa os procedimentos aquisitivos 
e entre quem integra os júris de 
concursos 

Eficaz Aceitar   

Quebra de Sigilo Profissional (através 
da utilização e/ou divulgação de 
informação confidencial) 

Moderado 

Política de Segurança da Informação 
 
Regulamento Geral de Proteção 
Dados 

Eficaz Aceitar   
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Incumprimento regulamentar e legal 

Comprometimento da 
atividade do serviço e da 

conformidade operacional 
dos processos 

Moderado 
Sistema de Controlo Interno e de 
Comunicação de Irregularidades 

Eficaz Aceitar 
Solicitação anual ao Serv. Jurídico da 
legislação aplicável à atividade do 
serviço 

Incumprimento e/ou não 
implementação de normas, 
orientações e/ou boas práticas 
aplicáveis ao processo 

Moderado Processos estandardizados Eficaz Aceitar 
Auditorias periódicas aos processos 
(internas e/ou externas) 

Não deteção/não monitorização de 
riscos inerentes aos processos 

Moderado 

Auto avaliação anual do Risco e 
Controlo (AARC) de acordo com a 
Metodologia de Riscos e Controlos da 
instituição 

Eficaz Aceitar 

Promover uma cultura organizacional 
orientada para o risco 
 
Reporte de incidentes e/ou eventos 
adversos à Equipa de Gestão de Risco 
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4.5 Serviço de Recursos Humanos 

 

Processo GESTÃO DE COLABORADORES E CARREIRAS 

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Seleção e 
Recrutamento 

Avaliação incorrecta das necessidades 
de recrutamento 

Quadro de pessoal 
insuficiente ou inadequado, 
com necessidade de recurso 

a trabalho extraordinário 

Muito Elevado 

Levantamento semestral dos 
constrangimentos em termos de 
suficiência e adequabilidade da 
dotação das equipas de RH, bem 
como do recurso sistemático a 
trabalho extraordinário, com reporte 
ao CA, identificando as situações 
críticas 

Eficaz Reduzir   

Indefinição do perfil do pessoal a 
contratar 

Muito Elevado 

Comunicação formal da necessidade 
de reforço de equipa de recursos 
humanos, devidamente 
fundamentada pelo serviço 
requerente 

Eficaz Reduzir   

Muito Elevado 
Cumprimento dos requisitos do Portal 
RH 

Eficaz Reduzir   

Dificuldade em recrutar pessoal 
qualificado 

Muito Elevado 
Consulta de base de dados interna, 
para avaliar da possibilidade de suprir 
a necessidade de RH por mobilidade 

Eficaz Reduzir   

Concursos sem provimento Muito Elevado 
Definição de medidas de gestão 
específicas, caso a caso 

Eficaz Reduzir   
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Favorecimento ilícito na escolha de 
RH a contratar 

Incumprimento das normas 
legais aplicáveis aos 

procedimentos concursais 

Muito Elevado 

Formação de júri para avaliação de 
candidatos, composto por elemento 
do SRH e outro(s) responsáveis das 
áreas/serviços com o posto de 
trabalho a ser preenchido 

Eficaz Reduzir   

Muito Elevado 
Rotatividade dos elementos que 
compõem o júri 

Eficaz Reduzir   

Muito Elevado 

Utilização de ficha de avaliação dos 
candidatos, com critérios objetivos e 
precisos, com reduzida margem de 
discricionariedade 

Eficaz Reduzir   

Muito Elevado 

Permissão de acesso a informação 
legalmente permitida, relativa ao 
processo de recrutamento e seleção, 
por parte dos candidatos não 
selecionados 

Eficaz Reduzir   

Documentos comprovativos de 
habilitações inexistentes ou 
insuficientes, ou com informação 
incorreta ou falsa 

Muito Elevado 
Obrigatoriedade de apresentação de 
certificados e diplomas de 
habilitações originais 

Eficaz Reduzir   

Muito Elevado 
Validação com entidades externas, de 
dados relevantes para a contratação, 
aquando da existência de dúvidas 

Eficaz Reduzir   

Incumprimento dos prazos dos 
procedimentos 

Muito Elevado 

Aplicação do Manual “Processo 
administrativo de início, renovação e 
cessação de funções de pessoal 
contratado” e demais legislação 
aplicável 

Eficaz Reduzir   
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Contratação e 
Integração 

Informação insuficiente (dados 
documentais/registo biométrico) do 
colaborador 

Cadastro/Dados mestre do 
colaborador incompletos 

e/ou incorretos 

Elevado 
Checklist de documentos obrigatórios 
a entregar pelo colaborador 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 

Verificação amostral dos documentos 
comprovativos de habilitação do 
colaborador e da validade/caducidade 
dos mesmos, com periodicidade 
semestral 

Registo incorreto/incompleto dos 
dados do colaborador 

Elevado 

Assinatura de contrato pelo 
colaborador, que valida os seus 
dados, 
Atribuição de número mecanográfico 
e obtenção de registo biométrico 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 

Listagem de controlo de validade dos 
documentos, a enviar trimestralmente 
aos colaboradores com documentação 
desatualizada 
 
Comunicação ao colaborador, da 
necessidade de apresentar 
documentação atualizada, através da 
informação que consta no recibo de 
vencimento 

Colaborador inapto para o posto de 
trabalho e/ou sem formação 
adequada ao desempenho das 
funções 

Incumprimento e/ou 
incapacidade de 

desempenho de funções 

Elevado 
Avaliação pela Medicina do trabalho 
da aptidão do colaborador 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Não atribuição atempada das 
credenciais para aceder (passwords) 
às aplicações informáticas, ou de 
recursos técnicos/materiais, para o 
desempenho de funções por novos 
colaboradores 

Elevado 

Comunicação da entrada de novos 
colaboradores, pelo SRH, ao serviço de 
destino do colaborador recrutado e 
aos serviços de Informática, SHST, 
Central telefónica, Aprovisionamento e 
SIE, para atribuição dos respetivos 
acessos e fardamento 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Não comunicação ao colaborador dos 
procedimentos da instituição, códigos 
de conduta ética, regulamentos em 
vigor 

Elevado 

Sessão de integração do colaborador 
com divulgação de procedimentos, 
manuais, regulamentos, códigos 
instituídos 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 

Entrega de impresso 
(CHCB.IMP.CHCB.421) com descrição 
das regras de segurança e 
confidencialidade dos dados, aos novos 
colaboradores, para conhecimento 
(distribuído pelo SRH) 
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Relatório de Execução do PPRG – 2021 

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Férias, faltas, 
licenças e 

mobilidades 

Atribuição de dias de férias em 
número incorreto ao que o 
trabalhador tem direito, aquando da 
elaboração do Mapa de férias 

Faltas, férias, licenças e 
mobilidades em 

desconformidade legal, 
comprometendo a 

atividade da instituição 

Elevado 
Emissão anual de Circular Informativa 
com procedimentos a cumprir na 
elaboração dos planos de férias 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Aprovação inadequada ou não 
aprovação dos planos de férias e/ou 
pedidos pontuais 

Elevado 

Verificação da legalidade de todos os 
mapas de férias, pelo SRH, e envio 
para o Conselho de Administração 
para aprovação 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Ausências e subsídios de férias, natal e 
alimentação não apurados e não 
contabilizados 

Elevado         

Ausências (faltas) que podem colocar 
em risco a dotação mínima dos 
serviços e a consequente prestação de 
cuidados 

Elevado 
Verificação e validação pelo SRH do 
enquadramento legal de todas as 
ausências dos colaboradores 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Elevado 
Tipificação das ausências e reporte 
anual ao CA 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
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Relatório de Execução do PPRG – 2021 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Acumulação de 
Funções 

Incumprimento dos normativos legais 
para a acumulação de funções 

Comprometimento da 
segurança do profissional e 

do utente decorrente da 
acumulação de 

funções/exercício de outra 
atividade profissional 

Muito Elevado 

Emissão anual de Circular Informativa 
sobre normativos legais para a 
acumulação de funções/exercício de 
outra atividade profissional 

Eficaz Reduzir   

Acumulação de funções não 
comunicadas e/ou não autorizadas 

Muito Elevado 

Entrega obrigatória de requerimento 
para a acumulação de funções, 
públicas ou privadas, com, pelo menos, 
com um mês de antecedência em 
relação ao início da atividade em 
acumulação, com parecer do superior 
hierárquico, e confirmação do teor das 
declarações pela entidade onde se 
pretende exercer funções em regime 
de acumulação 

Eficaz Reduzir   

Muito Elevado 

Anualmente é cruzada informação com 
as entidades públicas e privadas nas 
quais os colaboradores declaram 
exercer actividade em acumulação de 
funções 

Eficaz Reduzir   

Muito Elevado 

Consulta do sítio da Entidade 
Reguladora da Saúde com 
periodicidade trimestral, e de forma 
amostral, para averiguar a existência 
de situações de acumulação de 
funções não 
autorizadas/comunicadas 

Eficaz Reduzir   

Não cumprimento dos descansos 
obrigatórios, decorrente do exercício 
de acumulação de funções e/ou 
exercício de outra atividade 
profissional 

Muito Elevado 

Verificação do cumprimento das 
normas legais aplicáveis aos vários 
grupos profissionais e ao regime de CIT 
e CTFP 

Eficaz Reduzir   
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Relatório de Execução do PPRG – 2021 

Caracterização do 
Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina 

ação a desenvolver) 

Incompatibilidades 
e impedimentos 

Exercício de funções em situação de 
incompatibilidade 

Incumprimento legal no 
exercício de funções 

Muito Elevado 

Verificação da existência de 
incompatibilidades e proibições 
específicas no âmbito da acumulação 
de funções/exercício de outra 
atividade profissional, que requeiram 
procedimento especial 

Eficaz Reduzir   

Não verificação da inexistência de 
incompatibilidades e impedimentos 
para o exercício de funções 

Muito Elevado 

Aquando solicitado pelo Serviço de 
Logística, o Serviço de Recursos 
Humanos presta informação 
relativamente à existência de 
incompatibilidades e proibições 
específicas dos membros dos 
júris/comissões de escolha dos 
processos de aquisição de bens, 
serviços e empreitadas 

Eficaz Reduzir   

Cessação de 
funções do 

colaborador por 
iniciativa do 

próprio ou da 
entidade 

Incumprimento dos prazos legais para 
a cessação de funções Acréscimo de custos por 

indemnizações devidas por 
incumprimento legal 

Elevado 
Verificação mensal de prazos para a 
cessação da relação jurídica de 
emprego 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Não comunicação atempada do aviso 
prévio para a cessação de funções 

Elevado   Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Não comunicação da cessação de 
funções aos serviços da instituição 
com intervenção no exercício de 
funções do demissionário 

Quadro de pessoal 
insuficiente que pode 

comprometer a dotação 
mínima dos serviços e a 

consequente prestação de 
cuidados 

Muito Elevado 

Garantir a adequada instrução 
(técnica, estratégica e legal) dos 
pedidos de autorização para 
recrutamento, dirigido à Tutela 

Eficaz Reduzir   

Saída não suprível de colaboradores Muito Elevado 

Solicitação à Tutela de contratação de 
colaborador que assegure as funções 
de carácter permanente exercidas 
pelo colaborador que cessou vínculo 

Eficaz Reduzir   
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Relatório de Execução do PPRG – 2021 

Caracterização do 
Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina 

ação a desenvolver) 

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

Acesso ativo indevido com 
possibilidade de utilização 

abusiva de dados 
confidenciais 

Elevado 

Após deliberação autorizadora do 
pedido de cessação de funções do 
trabalhador, pelo Conselho de 
Administração, o SRH informa: 
• O próprio para fazer entrega do 
cartão de identificação; 
• Os Diretores de 
Departamento/Serviço onde o 
colaborador exerce funções; 
• O Setor de Tratamento de Roupa 
para este solicitar a devolução da 
farda; 
• O Serviço de Logística Hospitalar, no 
caso de possuir telemóvel de serviço 
(VPN); 
• O Serviço de Sistemas e Tecnologias 
de Informação, para desativar 
acessos; 
• Os Serviços Financeiros. 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Aposentações 

Perda de conhecimento organizacional 

Quadro de pessoal 
insuficiente que pode 

comprometer a dotação 
mínima dos serviços e a 

consequente prestação de 
cuidados 

Muito Elevado         

Perda de know-how Muito Elevado         

Saída não suprível do colaborador 
aposentado 

Muito Elevado 

Solicitação à Tutela de contratação de 
colaborador que assegure as funções 
de carácter permanente exercidas 
pelo colaborado aposentado 

Eficaz Reduzir   
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Relatório de Execução do PPRG – 2021 

Caracterização do 
Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina 

ação a desenvolver) 

Não comunicação atempada do 
deferimento da aposentação 

Muito Elevado 

No caso de aposentações por limite de 
idade, o SRH informa o colaborador da 
necessidade de preencher o 
“requerimento de aposentação” antes 
data limite. 

Eficaz Reduzir   

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

Acesso ativo indevido com 
possibilidade de utilização 

abusiva de dados 
confidenciais 

Elevado 

Após deferimento da aposentação, o 
SRH informa o colaborador da data de 
término de exercício de funções, 
informa o Conselho de Administração 
e o Serviço do colaborador, o SHST, o 
SIE, o SSTI, o SLH, o SF, a central 
telefónica e o SCME.  
No caso de o colaborador ser um 
profissional médico, é informada 
adicionalmente a gestão de doentes.  
O SRH comunica igualmente a 
aposentação às instituições externas 
em que o colaborador acumula 
funções. 
No caso de indeferimento, o SRH 
comunica imediatamente ao 
colaborador.  

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
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Relatório de Execução do PPRG – 2021 

Processo REMUNERAÇÕES E PRESTAÇÕES SOCIAIS 

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Processamento e 
pagamento de 
remunerações, 
contribuições e 

impostos 

Erros intencionais ou negligentes no 
processamento de vencimentos, 
abonos ou descontos 

Vencimentos, 
contribuições e impostos 

processados e pagos 
indevidamente, sem 

fundamento legal ou não 
oportunamente 

Elevado 

Parametrização central pela SPMS, na 
aplicação RHV, dos descontos CGA, 
ADSE, SS, IRS e outros, sendo 
validados pelo SRH aquando do 
processamento 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Processamento de abonos e descontos 
não autorizados e não atempado 

Elevado 

Conferência de alterações associadas 
a processamento remuneratório, 
referentes a colaboradores, e 
solicitação de autorização ao CA para 
a introdução das mesmas 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Pagamento de remunerações pelo 
valor indevido 

Elevado 
Conferência das alterações realizadas 
no mês anterior, relativamente a 
remunerações pagas 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Pagamento de vencimentos, 
contribuições e impostos não 
contabilizados oportunamente 

Elevado 

Conferência de alterações associadas 
a processamento remuneratório, 
referentes a colaboradores, e 
solicitação de autorização ao CA para 
a introdução das mesmas 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Ausências e subsídios de férias, natal e 
alimentação não apurados e não 
contabilizados 

Elevado 

Segregação de funções entre 
colaboradores responsáveis pelo 
registo da informação necessária para 
o devido processamento de 
remunerações, abonos ou descontos e 
colaboradores responsáveis pelo 
efetivo processamento 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Atrasos na submissão dos ficheiros de 
processamento de vencimentos 

Elevado 
Submissão de ficheiros de acordo com 
calendário acordado com a SPMS 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Realização de trabalho suplementar e 
extraordinário, sem autorização 
prévia 

Acréscimo de custos não 
contemplado no orçamento 

Muito Elevado 

Gestão mensal de ficheiros 
informáticos de processamento de 
trabalho suplementar/extraordinário, 
prevenções 

Eficaz Reduzir   

Autorização inadequada de trabalho 
suplementar e extraordinário  

Muito Elevado 

Elaboração mensal de mapas 
associados a cada escala que implique 
horas extraordinárias e prevenções 
para autorização do Conselho de 
Administração 

Eficaz Reduzir   

Incumprimento do tempo máximo de 
trabalho extraordinário estabelecido 
legalmente (Lei e Instrumentos de 
Regulação Coletiva de Trabalho 
(IRCT)) 

Muito Elevado 

Recolha pelo GIAA dos registos de 
trabalho suplementar/extraordinário 
realizado pelos enfermeiros para 
assegurar o acompanhamento de 
doentes ao exterior e remessa para a 
secção de vencimentos para 
processamento. 

Eficaz Reduzir 

Estabelecer os níveis mínimos e/ou 
máximos de trabalho em regime 
extraordinário e definir eventuais 
situações excecionais ao seu 
cumprimento 

Recolha incompleta e não atempada 
de todos os registos de trabalho 
suplementar e/ou extraordinário, bem 
como ajudas de custo 

Muito Elevado 

Recolha dos Boletins de ajudas de 
custo e envio para autorização do 
Conselho de Administração e respetivo 
processamento. 

Eficaz Reduzir   
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Relatório de Execução do PPRG – 2021 

Processo GESTÃO DA ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE E PERÍODO NORMAL DE TRABALHO (PNT) 

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Validação e 
controlo do 
registo da 

Assiduidade e 
Pontualidade 

Registo indevido de tempos 
trabalhados 

Incumprimento do 
regulamento de horário de 

trabalho e assiduidade, 
com o consequente 

comprometimento da 
dotação mínima dos 

serviços e da respetiva 
prestação de cuidados 

Elevado 

Processamento das escalas com 
registos de trabalho suplementar, pelo 
SRH, realizando correções quando 
necessário, com a contabilização 
mensal do tempo de trabalho prestado 
pelo colaborador, com base nos 
registos biométricos e nas 
informações/justificações 
apresentadas e validadas 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 

Implementação de uma avaliação 
periódica (semestral) aos suplementos 
remuneratórios resultantes das 
atividades de codificação, horas 
extraordinárias, prevenção, produção 
adicional em SIGIC e VMER, e respetivo 
reporte ao CA, para as regularizações 
necessárias ou reposições de 
pagamentos irregulares 

Ausência ou manipulação de registo 
biométrico 

Elevado 

Controlo e validação dos registos de 
assiduidade e pontualidade pelo gestor 
de escala, encerrando o plano até ao 
dia cinco do mês seguinte 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 

Limite de registos manuais de 
assiduidade/pontualidade, para os 
colaboradores, independentemente da 
categoria profissional e do regime de 
vinculação detido pelos profissionais  

Incumprimento da obrigatoriedade do 
registo de assiduidade, que se 
encontra prevista na lei e nos 
normativos internos, 
independentemente do regime de 
vinculação detido pelos profissionais  

Elevado 

Verificação de todas as escalas, pelo 
SRH, com o propósito de detetar 
possíveis irregularidades ou 
incumprimentos do Regulamente de 
Horário de Trabalho e Assiduidade, 
comunicando ao gestor de escala a 
necessidade de regularização 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Controlo de trabalho suplementar e 
extraordinário, trabalho em dias de 
descanso semanal e feriados, 
inadequado e/ou insuficiente 

Processamento das 
remunerações e 

suplementos 
remuneratórios incorreto e 

não atempado 

Elevado 

Sistema de registo automático através 
de tecnologia de identificação 
biométrica (Sistema de Registo 
Biométrico), com interface funcional 
com a aplicação SISQUAL, para registo 
da assiduidade e pontualidade 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Controlo de escalas (turnos) 
inadequado 

Elevado 

Controlo e validação de assiduidade e 
pontualidade dos trabalhadores, pelas 
chefias/gestores de escala da sua 
dependência hierárquica 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Irregularidades e atrasos no 
encerramento das escalas 

Elevado 
Obrigatoriedade de encerramento da 
escala mensal, pelo gestor de escala, 
até ao dia cinco do mês seguinte 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
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Relatório de Execução do PPRG – 2021 

Processo AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Sistema 
integrado de 

gestão e 
avaliação do 
desempenho 

(SIADAP) 

Incumprimento dos requisitos legais 
da avaliação de desempenho 

Comprometimento da 
progressão de carreira e de 
aumentos salariais, e não 

reconhecimento do mérito 
e desempenho dos 

colaboradores 

Elevado Emissão bienal de Circular Informativa 
com procedimentos e prazos a cumprir 
no processo de avaliação de 
desempenho 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Informação incorreta e/ou insuficiente 
para a avaliação de desempenho 

Elevado Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Incumprimento dos prazos legais da 
avaliação de desempenho 

Elevado 
Após homologação, comunicação ao 
colaborador da menção atribuída e 
respetiva validação. 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

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

Elevado 

Verificação da ficha de avaliação nos 
seguintes parâmetros: Nº de objetivos; 
Nº de Competências; Quadro da 
avaliação global de desempenho.  
 
O SRH envia para o Conselho de 
Administração as avaliações com 
menção de desempenho adequado. 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 

Divulgação interna (na 
Intranet/Afixado) das quotas 
disponíveis e do resultado global da 
aplicação do SIADAP, bem como o 
número das menções qualitativas 
atribuídas por carreira, de acordo com o 
art.º 77 da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 
dezembro, de acordo com as alterações 
introduzidas pela Lei 66-B/2012, de 31 
de Dezembro 

Não avaliação ou avaliação inadequada 
do desempenho dos colaboradores 

Elevado 

Existência de comissão paritária, que 
analisa e se pronuncia sobre as 
reclamações apresentadas pelos 
trabalhadores às propostas de 
avaliação 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Restrições legais ao número de 
avaliações com menção de 
desempenho excelente 

Elevado 

Avaliações com menção de 
desempenho excelente, relevante e 
inadequado são remetidas para o 
Conselho Coordenador de Avaliação 
para validação, parecer e 
homologação. 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
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Processo GESTÃO DO SERVIÇO 

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Gestão de 
Recursos 

Humanos no 
Serviço 

Contágio de infeção respiratória em 
contexto laboral 

Comprometimento da 
atividade do serviço, por 

ausência e/ou insuficiência 
de colaboradores e/ou 
qualificações/aptidões 
funcionais insuficientes 

Elevado Teletrabalho Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Ausências por doenças prolongadas Elevado       Rotatividade dos colaboradores 

Dependência excessiva em 
determinados funcionários 

Elevado       Formação e partilha de conhecimentos 

Incorreta definição de funções Elevado       
Revisão anual das funções 
atribuídas/definidas 

Insuficiente gestão de conhecimentos Elevado 
Manuais de procedimentos e 
controlos, de acordo com os 
requisitos legais e as normas internas 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Gestão de 
Equipamentos 

Hardware obsoleto e/ou insuficiente Comprometimento da 
atividade do serviço, por 

recursos técnicos 
insuficientes ou não 

funcionais 

Elevado       Levantamento anual de necessidades e 
respetiva comunicação ao Órgão de 
Gestão  
 
Avaliação de risco anual de postos de 
trabalho pelo SSHST 

Software obsoleto e/ou insuficiente Elevado       

Instalações/ergonomia inadequadas 
e/ou insuficientes  

Elevado       

Gestão dos 
Processos 

Conflitos de interesse 
(favorecimentos ou tratamentos 
privilegiados de fornecedores e/ou 
clientes) 

Comprometimento da ética 
profissional e pessoal 

Elevado 

Código de Conduta Ética 
 
Manuais de procedimentos e 
controlos, de acordo com os 
requisitos legais e as normas internas 

      

Elevado Segregação de funções       



 

 
 

 

 
69 

 

Relatório de Execução do PPRG – 2021 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Quebra de Sigilo Profissional (através 
da utilização e/ou divulgação de 
informação confidencial) 

Elevado 

Política de Segurança da Informação 
 
Regulamento Geral de Proteção 
Dados 

      

Incumprimento regulamentar e legal 

Comprometimento da 
atividade do serviço e da 

conformidade operacional 
dos processos 

Elevado 
Sistema de Controlo Interno e de 
Comunicação de Irregularidades 

    
Solicitação anual ao Serv. Jurídico da 
legislação aplicável à atividade do 
serviço 

Incumprimento e/ou não 
implementação de normas, 
orientações e/ou boas práticas 
aplicáveis ao processo 

Elevado 

Auditorias periódicas aos processos 
(internas e/ou externas) 
 
Processos estandardizados 

      

Não deteção/não monitorização de 
riscos inerentes aos processos 

Elevado       

Promover uma cultura organizacional 
orientada para o risco 
 
Reporte de incidentes e/ou eventos 
adversos à Equipa de Gestão de Risco 
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4.6 Serviço de Sistemas e Tecnologias de Informação 

 

Processo GESTÃO DE ACESSOS 

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Registo de 
colaboradores ou 

mobilidade 

Desconhecimento e/ou dados 
insuficientes para criação/alteração 
de perfis de acesso 

Indisponibilidade de acesso 
e/ou acesso indevido a 

aplicações e/ou informação 

Elevado 

Circuito de informação em articulação 
com o Serviço de Recursos Humanos, o 
qual comunica todas a entradas e 
saídas de funcionários e as suas 
mobilidades entre serviços, através de 
e-mail, de forma a serem ajustados os 
acessos. 

Não Eficaz Reduzir   

Intempestividade nos pedidos de 
criação/alteração de perfis 

Moderado 
Monitorização permanente das 
requisições ao SSTI e respetiva 
atribuição/responsabilização 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Falhas no registo de perfis e na 
atribuição de acessos à rede 
informática 

Moderado 

Definição da cadeia de 
responsabilização para atribuição de 
acessos 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Procedimento interno que estabelece 
os critérios de criação e atribuição de 
acessos aos sistemas informáticos 
(Matriz de acessos aos colaboradores) 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Desativação de 
colaboradores 

Desconhecimento ou 
intempestividade da informação 
relativa à saída de colaboradores da 
instituição 

Acesso ativo indevido ou 
não autorizado 

Elevado 

Comunicação de saídas de 
colaboradores, remetida pelo Serviço 
de Recursos Humanos, aquando da 
sua ocorrência nominativa 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Intempestividade na desativação de 
acessos, após saída de colaboradores 
da instituição 

Elevado 

Validação da desactivação dos acessos 
por todas as áreas do STI envolvidas 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Prazos definidos para a finalização das 
requisições 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Acesso de 
terceiros ou 

outras partes 
interessadas 

Ligações remotas não autorizadas 
e/ou desconhecidas 

Acesso indevido a 
informação e eventual 
manipulação de dados 

Elevado 

Obrigatoriedade da disponibilização 
do acesso via VPN pela SPMS 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Autorização de acessos remotos a 
fornecedores é feita através de 
protocolo de ligação com a SPMS 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Falhas no controlo de acessos a 
sistemas e pastas de rede 

Moderado 

Os acessos remotos de terceiros são 
autorizados superiormente, pelo CA 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
Reavaliação sistemática e periódica dos 
acessos autorizados 

Os acessos remotos têm um limite 
temporal de duração, sendo 
necessária a obtenção de nova 
autorização 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Restrições parametrizadas no acesso 
a sistemas e pastas de rede 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
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Processo GESTÃO DE ALERTAS 

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Análise e 
tratamento de 

alertas  

Inexistência ou insuficiência de alertas 
automáticos relativos a falhas nos 
sistemas 

Anomalia ou 
inoperacionalidade dos 

sistemas 

Elevado 

Alertas automatizados gerados pelas 
aplicações, através do envio de e-mail 
automático para 
informatica@chcbeira.min-saude.pt, 
procedendo-se à sua formalização 
através de requisição informática 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Falhas na deteção de alertas emitidos  Muito Elevado Classificação da criticidade dos alertas Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Intempestividade na resolução de 
eventos/alertas críticos 

Muito Elevado 
Definição da cadeia de 
responsabilização/intervenção das 
diferentes áreas do SSTI 

Eficaz Reduzir   
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Processo GESTÃO DE INCIDENTES 

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Tratamento de 
problemas e 

avarias 

Comunicação/deteção não atempada 
de ocorrência de eventos que possam 
causar interrupções nos servidores, 
rede informática, sistemas de 
informação em geral 

Falência dos sistemas, 
decorrente de falhas, 
indisponibilidade ou 

inoperacionalidade dos 
sistemas 

Moderado 
Monitorização permanente das 
requisições ao SSTI e respetiva 
atribuição/responsabilização 

Eficaz Reduzir   

Prestação de informação insuficiente, 
incompleta, desadequada ou falsa, 
relativamente ao problema/avaria 

Moderado 
Dupla validação das requisições ao 
SSTI, por colaboradores com 
responsabilidades distintas 

Eficaz Reduzir   

Incapacidade de resposta na 
resolução de incidentes (interna e/ou 
externa) 

Muito Elevado 
Regime de chamada ao SSTI, para 
resposta a eventos críticos 

Não Eficaz 
Reduzir ou 
Partilhar 

Criação de regime de prevenção para o 
SSTI 

Falhas no rastreio e monitorização do 
circuito de tratamento de 
problemas/avarias (interno e/ou 
externo) 

Moderado 

Dupla monitorização do estado das 
requisições ao SSTI, por 
colaboradores com responsabilidades 
distintas 

Eficaz Reduzir   

Equipamentos 
para reparação 

no exterior e/ou 
assistência de 

empresas 
fornecedoras 

(externas) 

Favorecimento de fornecedores Comprometimento da 
continuidade das 

operações e atividades 
suportadas pelos 

equipamentos 

Moderado 
Cumprimento e monitorização dos 
contratos de manutenção 
estabelecidos com fornecedores 

Eficaz Reduzir   

Moderado 
Pedido de intervenção externa ao 
SLH, de acordo com as regras da 
Contratação Pública 

Eficaz Aceitar   

Elevado tempo de resposta a pedidos 
de reparação e/ou resolução de 
problemas aplicacionais 

Moderado 
Cumprimento e monitorização dos 
contratos de manutenção 
estabelecidos com fornecedores 

Eficaz Aceitar 
Monitorização dos tempos de resposta 
aos pedidos de reparação e/ou 
assistência 
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Inexistência ou insuficiência de 
controlo dos equipamentos em 
reparação no exterior 

Moderado 

Registo em listagem própria, do 
equipamento que se encontra em 
reparação no exterior e sua 
monitorização periódica 

Eficaz Aceitar   

Incapacidade externa de resposta 
e/ou resolução do problema/avaria 

Moderado 
Notificação ao CA da 
inoperacionalidade do equipamento 
e/ou impossibilidade de reparação 

Eficaz Aceitar   
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Processo GESTÃO DA SEGURANÇA  

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Políticas de 
Segurança 

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

Utilização de dados para 
fins privados e/ou 
fornecimento de 

informação de saúde não 
autorizada a particulares 

e/ou outras entidades 

Moderado 
CHCB.PL.CHCB.06 - Política de 
segurança da informação do Centro 
Hospitalar Cova da Beira 

Eficaz Aceitar   

Moderado 

Impresso com descrição das regras de 
segurança e confidencialidade dos 
dados, para conhecimento dos 
colaboradores (distribuído pelo SRH) 

Eficaz Aceitar   

Moderado 

Mudança automática e obrigatória 
das passwords de acesso aos sistemas 
informáticos, de forma regular e 
periódica (trimestralmente) (SONHO) 
e (quadrimestralmente) (AD) 

Eficaz Aceitar   

Utilizadores com níveis de acessos 
desadequados para as funções que 
desempenham 

Moderado 
Procedimento de controlo de acesso 
por níveis de autorização 
(CHCB.PI.CHCB.11, CHCB.PI.CHCB.225) 

Eficaz Aceitar   

Falhas na deteção e/ou monitorização 
de acessos indevidos a informação 
privilegiada e confidencial 

Moderado 
Controlo de acessos a internet através 
do ISA 

Eficaz Aceitar   

Falhas de segurança que potenciam o 
acesso indevido a informação 
privilegiada e confidencial 

Moderado 
Regulamento das condições de 
utilização da infraestrutura da RIS 
para efeitos de manutenção remota 

Eficaz Aceitar   
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Segurança da 
Informação 

Falência dos sistemas informáticos 
devido à ação de hackers, vírus ou 
falhas de segurança (por conduta 
negligente ou má conduta intencional 
profissional) 

Comprometimento da 
segurança e integridade 

física dos sistemas e dados 
e respetiva perda 

Elevado 
Plano de Contingência para os 
Sistemas e Tecnologias de Informação 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 

Realização de testes e/ou auditorias à 
vulnerabilidade dos sistemas, em 
termos de segurança da informação 

Perda, modificação ou adulteração de 
informação por intrusão nos sistemas 
informáticos 

Elevado 

Realização de backups, de forma 
automática através de ferramentas 
apropriadas de backups, e também 
manualmente por colaboradores do 

SSTI, e posterior transporte e 
armazenamento para espaços físicos 

separados do Data Center 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 

  

Falhas na migração do histórico de 
dados aquando da atualização dos 
sistemas informáticos e/ou 
impossibilidade de integração de 
sistemas informáticos 

Realização de levantamento regular de 
falhas de integração e identificação de 
medidas corretivas e introdução de 
melhorias de interface dos sistemas 

Incapacidade física e/ou informática 
do arquivo para salvaguarda da 
totalidade dos processos e dados 

  

Alteração das condições ambientais 
da sala do Data Center, decorrente da 
ocorrência de catástrofes físicas ou 
ambientais 

Elevado Acesso restrito à sala do Data Center Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Elevado 

Medidas de controlo da temperatura 
da sala e da capacidade energética, 
com sistemas de deteção de incêndios 
e alarmes automáticos no GTC 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
  

Elevado 

Existência de um cofre anti-fogo no 
serviço de STI, localizado fora do Data 
Center onde são guardadas as cópias 
de segurança e licenças de software 

Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar 
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Processo GESTÃO DO SERVIÇO 

 

Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Gestão de 
Recursos 

Humanos no 
Serviço 

Contágio de infeção respiratória em 
contexto laboral 

Comprometimento da 
atividade do serviço, por 

ausência e/ou insuficiência 
de colaboradores e/ou 
qualificações/aptidões 
funcionais insuficientes 

Baixo Teletrabalho Eficaz Aceitar   

Ausências por doenças prolongadas Baixo 
Equipas de dois elementos em cada 
uma das áreas funcionais/técnicas do 
Serviço 

Eficaz 

Aceitar   

Dependência excessiva em 
determinados funcionários 

Baixo Aceitar Formação e partilha de conhecimentos 

Incorreta definição de funções Baixo 
Manuais de procedimentos e 
controlos, de acordo com os 
requisitos legais e as normas internas 

Eficaz Aceitar 
Revisão anual das funções 
atribuídas/definidas 

Insuficiente gestão de conhecimentos Baixo 
Manuais de procedimentos e 
controlos, de acordo com os 
requisitos legais e as normas internas 

Eficaz Aceitar   

Gestão de 
Equipamentos 

Hardware obsoleto e/ou insuficiente 
Comprometimento da 

atividade do serviço, por 
recursos técnicos 

insuficientes ou não 
funcionais 

Elevado Inventário atualizado Eficaz 
Aceitar e 

Monitorizar Levantamento anual de necessidades e 
respetiva comunicação ao Órgão de 
Gestão  Software obsoleto e/ou insuficiente Elevado Inventário atualizado Eficaz 

Aceitar e 
Monitorizar 

Instalações/ergonomia inadequadas 
e/ou insuficientes  

Baixo Inventário atualizado Eficaz Aceitar 
Avaliação de risco anual de postos de 
trabalho pelo SSHST 

Gestão dos 
Processos 

Conflitos de interesse 
(favorecimentos ou tratamentos 
privilegiados de fornecedores e/ou 
clientes) 

Comprometimento da ética 
profissional e pessoal 

Baixo Código de Conduta Ética Eficaz Aceitar   

Baixo Segregação de funções Eficaz Aceitar   
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Caracterização 
do Processo 

Caracterização do Risco Avaliação do 
Risco Inerente  

Caracterização do Controlo Avaliação do 
Risco 

Residual 
Ação de Resposta ao Risco 

Atividade Fator potencial de risco Descrição Risco Descrição Controlo 
Avaliação do 

Controlo Nível de Risco 
Resposta ao 

Risco 

(Aplicável, se controlo não inexistente 
e/ou se resposta ao risco determina ação 

a desenvolver) 

Quebra de Sigilo Profissional (através 
da utilização e/ou divulgação de 
informação confidencial) 

Baixo 

Política de Segurança da Informação 
 
Regulamento Geral de Proteção 
Dados 

Eficaz Aceitar   

Incumprimento regulamentar e legal 

Comprometimento da 
atividade do serviço e da 

conformidade operacional 
dos processos 

Baixo 
Sistema de Controlo Interno e de 
Comunicação de Irregularidades 

Eficaz Aceitar 
Solicitação anual ao Serv. Jurídico da 
legislação aplicável à atividade do 
serviço 

Incumprimento e/ou não 
implementação de normas, 
orientações e/ou boas práticas 
aplicáveis ao processo 

Baixo Processos estandardizados Eficaz Aceitar 
Auditorias periódicas aos processos 
(internas e/ou externas) 

Não deteção/não monitorização de 
riscos inerentes aos processos 

Baixo 

Auto avaliação anual do Risco e 
Controlo (AARC) de acordo com a 
Metodologia de Riscos e Controlos da 
instituição 

Eficaz Aceitar 

Promover uma cultura organizacional 
orientada para o risco 
 
Reporte de incidentes e/ou eventos 
adversos à Equipa de Gestão de Risco 
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5. Considerações Finais 

 

As atividades de controlo que se encontram plasmadas no PPRG, para cada um dos serviços, foram objeto 

de monitorização da sua execução, no âmbito da Auto Avaliação do Risco e do Controlo (AARC), por forma 

a aferir a eficácia da gestão de risco, transposto para o presente relatório, que visa igualmente dar 

cumprimento à obrigatoriedade de reporte da execução do PPRG. 

 

Salienta-se que as medidas previstas no PPRG, visam introduzir melhorias aos processos internos, 

procurando-se também normalizar práticas e procedimentos de controlo, que têm como objetivo 

mitigar/eliminar riscos susceptíveis de ocorrerem, com vista a assegurar um desempenho eficiente da 

atividade, a utilização eficaz dos recursos, a conformidade com leis e regulamentos aplicáveis, a fiabilidade 

da informação e a salvaguarda dos ativos. 

 

Importa também referir que o acompanhamento do PPRG constitui um processo dinâmico e contínuo, que 

requer um trabalho permanente de melhoria contínua, para o qual contribui a análise sistematizada de 

todos os processos e procedimentos dos serviços, independentemente da maior ou menor componente de 

risco envolvida. 

 

Assim, no que concerne à avaliação da aplicação e execução das medidas de controlo preconizadas nas 

matrizes de risco do PPRG do CHUCB, EPE, procedeu-se à aferição da sua efetividade e eficácia, com 

reporte ao ano de 2021, considerando-se que dos resultados desta avaliação anual, se averigua a 

necessidade de proceder a uma atualização do PPRG, ainda que a generalidade dos riscos e respetivas 

medidas sejam para manter, não obstante novos riscos e novas medidas identificadas. 

 

Importa ainda destacar que as atividades dos serviços em 2021 continuaram a ser afetadas pela pandemia 

que se instalou à escala global, e que se revelou como uma ameaça ao normal funcionamento dos 

processos, determinando a reorganização das atividades e dos próprios serviços, bem como a identificação 

de novos riscos decorrentes da doença provocada pelo SARS-COV-2. 

 

Em termos de atividade, o ano em análise foi marcado por uma vincada instabilidade organizacional, com 

a necessidade de reorganizar serviços e a priorizar atividade, consoante os ritmos da pandemia e as 

orientações superiores da tutela, que quando necessário, determinaram a suspensão da atividade não 

urgente, por forma a canalizar esforços para a resposta à COVID-19. 
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Assim, de uma forma geral, pode-se constatar que se verificou a impossibilidade de alguns serviços 

executarem determinadas medidas de controlo, que não obstante, se consideram de manter, bem como a 

necessidade de introdução de novas medidas que permitissem minimizar/eliminar riscos decorrentes de 

uma reavaliação global das funções, processos e procedimentos de cada serviço. 

 

Como tal, e uma vez que a presente avaliação da execução do PPRG reporta ao ano de 2021, e numa altura 

em que se mantiveram restrições atípicas às atividades, decorrentes da situação pandémica ainda 

existente, considerou-se pertinente sistematizar os riscos decorrentes não só da pandemia de COVID-19, 

mas os associados à própria gestão dos serviços, em termos de recursos humanos, materiais e de 

processos, e o seu impacto ao nível do desenvolvimento da atividade das várias unidades orgânicas que 

integram o PPRG. 

 

Realça-se ainda o facto de este trabalho se ter estendido à generalidade das unidades orgânicas do 

CHUCB, que procederam à estruturação dos seus processos e atividades, e respetiva identificação de 

riscos, elencando a sua gravidade em função da respetiva probabilidade de ocorrência e impacto. Esta 

análise resultou numa redefinição de processos, atividades e riscos, bem como numa mais exaustiva 

identificação de medidas de controlo implementadas e a implementar, sendo que nestes casos não é ainda 

possível avaliar a eficácia dessas mesmas medidas.  

 

Decorrentes da autoavaliação final, no que concerne ao risco residual dos processos, foram identificados 

um total de 121 riscos, para 28 processos com um total de 322 controlos, dos 6 serviços que integram o 

PPRG, com o seguinte grau de execução das medidas previstas no Plano: 
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Quadro 1 – Grau de Execução das medidas de controlo por Serviço 

 

Serviço 

2019 

Número de 

Controlos por Grau 

de Execução* 

2020 

Número de 

Controlos por Grau 

de Execução* 

2021 

Número de 

Controlos por Grau 

de Execução* 

N.º 

Processos 

N.º 

Riscos 
NI PI I 

N.º 

Processos 

N.º 

Riscos 
NI PI I 

N.º 

Processos 

N.º 

Riscos 
NI PI I 

Financeiros
1 

4 20 10 6 27 5 21 6 9 28 5 23 13 - 29 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho
2 

4 23 1 2 23 5 19 7 1 13 5 31 40 - 50 

Instalações e Equipamentos
3 

3 16 - 6 26 3 20 3 3 31 3 13 - - 28 

Logística Hospitalar
3 

3 15 6 8 38 4 16 6 8 39 5 21 9 - 53 

Recursos Humanos
3 

7 19 - 3 41 8 20 1 3 41 5 21 1 - 57 

Sistemas e Tecnologias de Informação
3 

4 12 - 1 27 5 13 1 1 27 5 12 1 - 41 

* Não Implementada (NI) – Medida de controlo não executada; Parcialmente Implementada (PI) – Medida de controlo apenas executada parcialmente ou não aplicada à totalidade das situações de risco que pretendia 

mitigar; Implementada (I) – Medida de controlo totalmente executada. 

Notas:  

1
 Aumentou o número de medidas de controlo não implementadas durante o ano de 2021 (13 medidas), relativamente a 2020, que decorre fundamentalmente da insuficiência de recursos humanos 

para proceder à sua execução. A diminuição do número de riscos resulta de uma redefinição/reavaliação global da Matriz de Riscos e Controlos. 

2
 Relativamente a 2021, e dado o contexto pandémico que se manteve, em resultado da doença provocada pelo SARS-COV-2, foram temporariamente suspensas algumas atividades, não tendo sido 

implementadas/avaliadas as respetivas medidas de controlo, todavia, mantém-se a identificação dos riscos nessas atividades e os controlos para os mitigar. Decorrente da redefinição/reavaliação 

global da Matriz de Riscos e Controlos, verifica-se um aumento do número de riscos e controlos, sendo que os controlos não implementados decorrem da suspensão das respetivas atividades. 

3
 A revisão global efetuada às Matrizes de Risco e Controlo dos serviços resultou numa redefinição dos riscos, bem como dos controlos identificados, pelo que as alterações que se verificam face a 

2021, decorrem particularmente desse trabalho de revisão, destacando-se sobretudo o aumento do número de controlos implementados. 
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Importa destacar que, para além dos condicionalismos decorrentes da pandemia provocada pela SARS-

COV-2, e em resultado da avaliação da execução do PPRG/2021, foram redefinidos e agrupados riscos, 

bem como identificados novos riscos, o que determinou a substituição de medidas de controlo e a 

introdução de novas medidas, para o que foi determinante a reavaliação do risco residual efetuada aos 

processos e atividades dos serviços, o que também teve impacto na variação registada no número de 

medidas de controlo monitorizadas durante o ano de 2021.  

 

No quadro seguinte, pode observar-se, em termos de síntese, as alterações efetuadas às matrizes de riscos 

e controlos, que vigoraram em 2020, por serviço, com as condicionantes já mencionadas. 

 

Quadro 2 – Alterações às Matrizes de Riscos e Controlos de 2021, por Serviço 

 

Serviço 

Total de 

Processos 

(2021) 

Total de 

Riscos 

(2021) 

Riscos 

revistos 

e/ou novos 

Medidas de 

Controlo 

novas e/ou 

alteradas 

Novas medidas 

de controlo a 

monitorizar em 

2022 

Medidas de 

Controlo a 

implementar 

em 2022 

Financeiros 5 23 6 19 9 21 

Higiene, Saúde e 

Segurança no Trabalho 
5 31 21 53 9 - 

Instalações e 

Equipamentos 
3 13 11 17 8 - 

Logística Hospitalar 5 21 9 35 - 15 

Recursos Humanos 5 21 13 29 5 13 

Sistemas e Tecnologias 

de Informação 
5 12 9 39 4 12 
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Tal como já foi referido anteriormente, a metodologia utilizada para avaliar a execução do PPRG de 2021 

foi diferente da usada nos anos anteriores, na medida em que se pretendeu uniformizar e estender o 

processo de identificação exaustiva dos riscos de gestão, incluindo os riscos de corrupção e infrações 

conexas, bem como a avaliação da implementação das correspondentes medidas preventivas/corretivas, a 

todas as unidades orgânicas do CHUCB. 

 

Assim, decorrente deste processo, foi possível alargar o âmbito do PPRG aos seguintes serviços/áreas: 

 

• Auditoria Interna 

• Comunicação, Marketing e Eventos 

• Documentação e Biblioteca 

• Gestão da Qualidade 

• Ensino e Formação 

• Gabinete de Apoio a Estágios 

• Gabinete do Cidadão 

• GCL-PPCIRA 

• Farmácia 

• Medicina Física e Reabilitação 

• Anatomia Patológica 

• Patologia Clínica 

• Unidade de Consulta Externa 

• Unidade de Endoscopia 

• Unidade de Gestão do Bloco Operatório 

• Unidade de Gestão de Cirurgia de Ambulatório 

• Exames Especiais 

• Imunohemoterapia 

• Hospital de Dia 

• Internamento 

• Unidade de Medicina Reprodutiva 

• Urgência 
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Face ao exposto, e considerando as alterações decorrentes da avaliação da execução do PPRG de 2021, 

considera-se pertinente a revisão do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão do CHUCB, EPE, incluindo os 

riscos de corrupção e infrações conexas, cuja elaboração deverá ser consonante com a revisão das 

matrizes de riscos e controlos, por forma a incluir todas as alterações efetuadas e os novos 

serviços/unidades que adotaram esta metodologia. 

 

Assim, durante o segundo semestre de 2022, deverá proceder-se à elaboração da nova versão do PPRG e 

sua apresentação ao Conselho de Administração, para avaliação e aprovação. 

 

 

 

 

 

6 de junho de 2022 

 

 

 

Serviço de Auditoria Interna 

 

                        (Maria Alexandra Santos) 

 

 




