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I.  Enquadramento 

O Plano de Gestão de Riscos é um instrumento de gestão utilizado na identificação, 

avaliação, monitorização e prevenção dos riscos que afectam os objectivos operacionais 

e estratégicos do CHTS, EPE, contribuindo para as boas práticas do bom governo. Como 

tal é um instrumento dinâmico, que deve ser periodicamente actualizado na sequência da 

identificação de novos factores potenciais de risco e/ou novas áreas de risco.  

 

O presente documento constitui a primeira revisão ao “Plano de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infracções Conexas” (elaborado em 2010 em cumprimento da obrigação 

estabelecida na Recomendação n.º 1/2009, de 1 de Julho, do CPC) efectuada em 

cumprimento da Recomendação n.º 5/2012, de 7 de Novembro, emitida pelo CPC. Em 

conformidade com o estabelecido na Recomendação n.º 1/2009, o Plano revisto será 

remetido ao CPC, Ministro das Finanças, Ministro da Saúde, ACSS e IGAS, bem como 

publicado no sítio do CHTS. 

 

Face ao âmbito do presente documento que engloba todos dos factores susceptíveis de 

afectarem a concretização dos objectivos do CHTS e passíveis de gerarem a prática de 

actos de incumprimento, optou-se pela alteração da sua designação de “Plano de Gestão 

de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas” para “Plano de Gestão de Riscos 

(incluindo os riscos de corrupção e infracções conexas)”, por se considerar que esta 

traduz a sua abrangência efectiva.   

 

A actual revisão é efectuada na sequência da emissão do Relatório Anual de Execução 

do PGRCIC de 2012 do CHTS, do qual constam as seguintes recomendações: 

 dar cumprimento à Recomendação n.º 5/2012 do CPC, de 7 de Novembro;  

 incluir as MGR relativas às novas áreas de risco identificadas: Gestão de Conflitos de 

Interesses e de Gestão de Transportes Não Urgentes de Doentes; 

 retirar as MGR do Processo de Gestão da Admissão de Doentes, dado que este 

processo apresenta um controlo eficaz do risco; 

 actualizar as MGR de acordo com os anexos ao relatório, que reflectem: 
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• os novos factores potenciais de risco identificados na sua execução e as respectivas 

medidas preventivas definidas; 

• as recomendações efectuadas pela IGAS no âmbito do seu Processo n.º3/2012-

AUD; 

• as recomendações remetidas pela IGAS em cumprimento do Despacho do Senhor 

Ministro da Saúde exarado no seu Relatório n.º 185/2012, as aplicáveis. 

 reformular os termos de funcionamento da Comissão de Gestão de Riscos de acordo 

com as responsabilidades atribuídas ao AI nos Estatutos dos HEPE, aprovados pelo 

Decreto-Lei n.º 233/2005 e alterados e republicados pelo Decreto-Lei n.º 244/2012, de 

9 de Novembro. 
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II.  Caracterização do CHTS, EPE 

O CHTS, EPE iniciou a sua actividade a 1 de Outubro de 2007 e integra duas unidades 

hospitalares: a Unidade Padre Américo – Penafiel e a Unidade São Gonçalo – Amarante. 

A área de influência do CHTS, EPE estende-se a toda a região do Vale do Sousa e Baixo 

Tâmega abrangendo uma população residente de aproximadamente 519.722 habitantes 

(INE 2011). 

 
Missão 
O CHTS, EPE assume como missão prestar cuidados de saúde diferenciados, em 

articulação com outros serviços de saúde e sociais da comunidade, apostando na 

motivação e satisfação dos seus profissionais, com um nível de qualidade, efectividade e 

eficiência elevadas. Faz igualmente parte da sua missão, o ensino pós-graduado e o 

desenvolvimento das funções de formação consideradas necessárias ao desenvolvimento 

dos colaboradores do CHTS. São, por fim, missão do CHTS, a investigação e o 

desenvolvimento científico em todas as áreas das ciências da saúde. 

 
Objectivos 
O CHTS, EPE pauta-se pela prossecução dos seguintes objectivos estratégicos:  

• Promover uma cultura de qualidade e de melhoria contínua;  

• Assegurar o reforço das competências individuais dos colaboradores e aperfeiçoar o 

seu sistema de avaliação;  

• Melhorar os processos de suporte e seu controlo;  

• Assegurar uma gestão eficaz das listas de espera promovendo a acessibilidade; 

• Desenvolver a cirurgia de ambulatório;  

• Desenvolver projectos internos de racionalização, automatização e uniformização de 

procedimentos, recorrendo às TIC’s; 

• Fomentar uma política de contenção da despesa e de cobrança rigorosa da receita; 

• Fomentar a articulação com os cuidados primários de saúde; 

• Desenvolver um sistema efectivo de prevenção e controlo de infecção hospitalar. 

 



                                        Plano de Gestão de Riscos 
(incluindo os riscos de corrupção e infracções conexas) 

 

1ª Revisão – Maio 2013                                                                                                                                                           

Órgãos Sociais 
Segundo os Estatutos dos HEPE, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 233/2005 e alterados e 

republicados pelo Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de Novembro, são Órgãos Sociais do 

CHTS, EPE: 

 O Conselho de Administração, nomeado pela Resolução n.º 7-B/2013, de 21 de 

Março, é constituído pelos seguintes elementos: 

• Presidente: Dr. Carlos Alberto Vaz; 

• Vogais Executivos: Dr. Emanuel José de Jesus Pereira Magalhães de Barros; Dr. 

José Gaspar Pinto de Andrade Pais; Dr. João Luís Barros da Silva (Director 

Clínico); Enf. Jorge Luciano Leite Monteiro (Enfermeiro Director). 

 O Fiscal Único, nomeado a 25 de Março de 2008, através do Despacho n.º 

261/2008, do Secretário de Estado do Tesouro e Finanças: Filipe Areosa & Faria, 

SROC. Em Agosto de 2009, devido a um processo de fusão, assumiu a designação 

de: Patrício, Moreira, Valente & Associados, SROC. 

 O Conselho Consultivo, efectuada proposta para a sua nomeação, pelo CA do 

CHTS, a Sua Ex.ª o Ministro da Saúde. 

 
Auditoria Interna 
Em conformidade com o estabelecido nos Estatutos dos HEPE, o CHTS dispõe de um 

Serviço de Auditoria Interna, ao qual compete a avaliação dos processos de controlo 

interno e de gestão de riscos, contribuindo para o seu aperfeiçoamento. A direcção do 

Serviço compete à auditora interna: Rita Manuela Lopes Moutinho, cuja designação a 

14.02.2008 foi renovada em CA a 07.02.2011, com efeitos a partir de 14.02.2011 (em 

conformidade com o estabelecido no art. 17.º dos Estatutos dos HEPE, em vigor à data). 

 
Estrutura Organizacional 
O Decreto-Lei n.º 326/2007, de 28 de Setembro, que institucionalizou o CHTS, EPE, 

previa a elaboração do Regulamento Interno. Este foi homologado por Sua Ex.ª o 

Secretário de Estado da Saúde, a 22 de Julho de 2008. Actualmente encontra-se em fase 

de adaptação ao disposto nos Estatutos dos HEPE, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 

233/2005 e alterados e republicados pelo Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de Novembro.  

O Organigrama que traduz a estrutura organizativa consagrada no Regulamento Interno 

é apresentado na página seguinte. 
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III.  Metodologia de Gestão de Risco 

A metodologia utilizada na elaboração e na gestão do PGRCIC é o Modelo de Gestão de 

Risco de COSO. Trata-se da metodologia de gestão do risco recomendada pela ACSS, 

através do manual disponibilizado: “Metodologia de gestão do risco”. O CHTS optou por 

uma aplicação simplificada do referido modelo e por um envolvimento de Auditoria Interna 

mais abrangente que o recomendado no mesmo, o que se justifica pelo facto de nos 

encontrarmos numa fase inicial de implementação da Gestão de Risco. A adopção do 

modelo de COSO em toda a sua abrangência será efectuada no âmbito do 

acompanhamento do PGRCIC de forma contínua e progressiva.  

 
A elaboração do PGRCIC abrangeu as seguintes actividades: 

 definição da estrutura de funcionamento do sistema de gestão de risco e atribuição das 

respectivas funções e responsabilidades; 

 caracterização do ambiente interno do CHTS; 

 construção das Matrizes de Gestão de Risco, para cada uma das áreas de risco 

consideradas relevantes, que incluem: 

 factores potenciais de risco - identificação dos factores susceptíveis de afectarem a 

concretização dos objectivos do CHTS e passíveis de gerarem a prática de actos de 

incumprimento;   

 avaliação do risco – classificação desses factores quanto à sua sensibilidade ao 

risco, ou seja, probabilidade de ocorrência e nível de impacto esperado; 

 resposta ao risco - definição de medidas preventivas, incluindo procedimentos de 

controlo, que visam evitar e/ou minimizar os efeitos negativos dos factores 

identificados. 

 
De acordo com as recomendações e orientações do CPC, o PGRCIC visa: 

 identificar as situações potenciadoras de riscos de corrupção e infracções conexas; 

 estabelecer as medidas preventivas e correctivas, que permitam reduzir esses riscos, 

através da minimização da probabilidade da sua ocorrência e do impacto esperado; 

 definir um sistema de controlo e de monitorização das medidas implementadas e 

respectivos efeitos. 
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IV.  Ambiente Interno 

O Conselho de Administração do CHTS, EPE tem vindo a desenvolver, ao longo do 

tempo, um conjunto de instrumentos que visam cumprir os princípios do bom governo e 

minimizar os riscos susceptíveis de afectar a concretização dos seus objectivos 

estratégicos e operacionais. 

 
A gestão do CHTS desenvolve-se no enquadramento legislativo e normativo aplicável à 

sua actividade, encontrando-se suportada, entre outros, pelos seguintes documentos:  

  Regulamento Interno;  

  Plano Estratégico; 

  Contrato Programa; 

  Código de Ética e de Conduta;  

  Normas Internas. 

 
Na sua estrutura organizacional o CHTS conta com: 

• “Comissão de Qualidade e Segurança do Doente”, cuja missão é a promoção da 

qualidade, humanização dos serviços e a gestão do risco, sendo esta 

operacionalizada através de: 

 “Gabinete de Gestão de Risco Hospitalar”, visa garantir a segurança e a saúde de 

todos os profissionais, doentes e visitantes da instituição; 

 “Gabinete para a Garantia da Qualidade Assistencial”, efectua o 

acompanhamento dos indicadores de qualidade e dos “safety goals”, e define o 

plano de melhoria de qualidade e segurança do doente; 

• “Gabinete de Crise”, visa organizar a resposta do CHTS para qualquer situação ou 

incidente que possa vir a interromper ou perturbar o seu normal funcionamento, 

operacionalizada através dos seus Planos de Emergência interna e externa; 

• “Comissão de Catástrofe”, no âmbito dos Planos de Emergência do CHTS e tendo 

como base o Plano de Emergência hospitalar do INEM, presta assessoria técnica ao 

Conselho de Administração na área de planeamento hospitalar de emergência; 

• “Comissão de Controlo da Infecção Hospitalar”, rege-se pelas disposições 

estabelecidas na circular normativa da Direcção Geral de Saúde de 15.10.2007; 
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• “Comissão de Farmácia e Terapêutica”, é um órgão consultivo e de integração entre 

os Serviços de prestação de cuidados e os Serviços Farmacêuticos; 

• “Comissão de Ética”, é um órgão multidisciplinar de apoio ao CA tendo em vista 

abranger os aspectos fundamentais dos problemas éticos relativos à actividade 

assistencial, ensino e investigação. 

 
A progressiva implementação do Sistema de Controlo Interno do CHTS é efectuada 

numa perspectiva de melhoria contínua e orientação para o risco, visando assegurar a 

sua efectiva gestão e a realização das actividades de forma a atingir os objectivos 

definidos. As suas componentes caracterizam-se do seguinte modo: 

a) Gestão de Risco – o CHTS deu especial importância à dinamização da 

implementação do sistema de gestão de risco. Neste âmbito foram realizadas por AI 

diversos workshops que abrangeram progressivamente todos os profissionais, directa 

ou indirectamente, envolvidos na implementação das medidas preventivas definidas 

nas MGR para garantir a sua efectividade. Os principais objectivos das sessões 

realizadas foram: divulgar o Modelo de Gestão de Risco e o PGRCIC do CHTS; 

apresentar a metodologia utilizada na sua elaboração e a metodologia a utilizar na 

elaboração dos relatórios de avaliação da sua execução; clarificar o âmbito das 

responsabilidades de cada um dos intervenientes. 

b) Auditoria Interna - o objectivo da AI é assessorar o Conselho de Administração, 

através de uma actividade independente destinada a acrescentar valor à organização 

e a melhorar a eficácia dos processos de gestão de risco, controlo e governação. A 

função é exercida com o enquadramento legal aplicável e de acordo com a “Carta de 

Auditoria Interna”, que a regula internamente. Esta foi elaborada tendo em 

consideração o enquadramento internacional para a prática profissional de auditoria 

interna, bem como as orientações e o Manual de Auditoria Interna disponibilizado pela 

ACSS. Cada um dos elementos da equipa de AI emitiu uma “Declaração de 

Independência”, com base na norma internacional para a prática de AI “1130- 

Impedimentos à Independência e Objectividade”. Cumprindo o estipulado nos 

Estatutos dos HEPE, são elaborados anualmente o Plano de AI e o Relatório de 

Actividade de AI, que inclui uma análise da execução do plano anual e os principais 

resultados das acções de auditoria realizadas, nomeadamente as recomendações 

efectuadas. 
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c) Manuais de Procedimentos Administrativos e Contabilísticos - o projecto de 

costumização dos Manuais, disponibilizados pela ACSS, é desenvolvido com base na 

metodologia proposta pela mesma entidade. Neste âmbito, o CHTS nomeou a 

Coordenadora do Manual e o Plano Anual de Auditoria Interna prevê a participação da 

AI nos “Grupos de Decisão” que efectuam a apreciação e validação dos 

procedimentos de controlo. As alterações ocorridas, nomeadamente em termos de 

novas exigências legais e normativas, bem como as decorrentes da implementação 

das medidas do plano de optimização de custos do CHTS, tiveram um impacto 

significativo nas melhores práticas adoptadas e nos procedimentos de controlo 

adequados, pelo que serão reflectidos nos manuais em elaboração/revisão. 

 

 

Em conformidade com o estabelecido nos Estatutos dos HEPE, aprovados pelo Decreto-

Lei n.º 233/2005 e alterados e republicados pelo Decreto-Lei n.º 244/2012, de 9 de 

Novembro, o CA do CHTS irá assegurar a implementação e manutenção de um sistema 

de comunicação de irregularidades, de acordo com as regras a estabelecer em 

regulamento interno, através do qual possam ser descritos factos que indiciem:  

 violação de princípios e disposições legais, regulamentares e deontológicas;  

 dano, abuso ou desvio relativo ao património do CHTS ou dos utentes;  

 prejuízo à imagem ou reputação do CHTS.  

 

O efeito conjugado do funcionamento das componentes organizacionais referidas e da 

implementação do sistema de controlo interno, contribui para a diminuição da ocorrência 

de riscos em geral e para a minimização da prática de corrupção e infracções conexas em 

particular. 
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V.  Identificação dos Riscos 

1. Áreas de Risco 
O CPC, na sua Recomendação n.º 1/2009, refere: “ (…) as áreas da contratação pública e 

da concessão de benefícios públicos contêm riscos elevados de corrupção que importa 

prevenir através de planos adequados de prevenção. (…)”. Adicionalmente, na sua 

Recomendação n.º 5/2012, refere: “(…) Ser a adequada gestão de conflitos de interesses 

imprescindível para uma cultura de integridade e transparência, com todos os benefícios 

daí resultantes para a gestão pública; (…)”  

 
As preocupações com o risco, traduzem-se na identificação de áreas susceptíveis de 

gerarem situações violadoras de princípios, disposições legais e práticas de bom governo, 

nomeadamente na prossecução do interesse público e na actuação com transparência, 

imparcialidade e boa fé. 

 
Considerando a actividade do CHTS, as recomendações do CPC, o conhecimento sobre 

a Organização detido pelos Membros do CA, os relatórios do Fiscal Único, os resultados 

das acções de auditoria interna realizadas, o resultado da avaliação da execução do 

PGRCIC, bem como os relatórios de auditorias e inspecções realizadas por entidades 

externas, foram estabelecidas como áreas mais susceptíveis de gerarem factores 

potenciais riscos, as seguintes: 

 Gestão de Conflitos de Interesses (nova área de risco); 

 Gestão de Compras; 

 Gestão de Instalações e Equipamentos; 

 Gestão de Imobilizado; 

 Gestão de Recursos Humanos; 

 Gestão de Facturação e Cobranças; 

 Gestão de Existências; 

 Gestão de Transportes Não Urgentes de Doentes (nova área de risco). 

 

Para cada uma das áreas identificadas foram construídas Matrizes de Gestão de Risco, 

nos moldes expostos nos pontos seguintes, apresentadas em anexo ao presente 

documento. 
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Avaliação do Risco Baixa Média Alta

Probabilidade de 
Ocorrência (P)

Reduzida 
possibilidade de 

ocorrência.

Moderada 
possibilidade de 

ocorrência.

Forte possibilidade de 
ocorrência.

Impacto Esperado (I)

Impacto reduzido ou 
muito reduzido, nas 
áreas: económica, 

financeira, 
operacional e clínica.

Impacto pouco 
significativo ou 

moderado, em pelo 
menos uma das 

áreas.

Impacto significativo 
ou elevado, em pelo 

menos uma das 
áreas.

2. Avaliação do Risco 
A análise efectuada em cada uma das áreas de risco referidas traduziu-se na construção 

das Matrizes de Gestão de Risco (MGR), apresentadas em anexo, que foi desenvolvida 

nos seguintes moldes: 

 identificação dos factores potenciais de risco susceptíveis de afectarem a 

concretização dos objectivos do CHTS e passíveis de gerarem a prática de actos de 

incumprimento;   

 classificação dos factores identificados, atribuída apenas em termos qualitativos, 

quanto à sua sensibilidade ao risco, ou seja, probabilidade de ocorrência e nível de 

impacto esperado. 

 

 

Passamos a expor de forma sucinta os critérios utilizados na classificação efectuada: 

 

 

O quadro seguinte apresenta, de forma esquemática, a distribuição dos factores 

potenciais de risco, classificados por quadrante de prioridade, em termos da sua 

sensibilidade ao risco e da correspondente necessidade de evitar/minimizar os seus 

efeitos. 

(B) (M) (A)



                                        Plano de Gestão de Riscos  

(incluindo os riscos de corrupção e infracções conexas) 

 

1ª Revisão – Maio 2013                                                                                                                                                       

 

 

 

 

Considera-se prioritário o desenvolvimento das acções preventivas que visam minimizar 

os efeitos dos factores que apresentam uma alta sensibilidade ao risco (quadrante 

vermelho). Num segundo nível de prioridade devem ser consideradas as acções 

preventivas que visam minimizar os efeitos dos factores que apresentam uma média 

sensibilidade ao risco (quadrantes laranja e amarelo). 

Após a definição de prioridades em função da avaliação do risco, estas devem ser 

aferidas através de uma análise custo-benefício efectuada à resposta ao risco, ou seja, à 

implementação das medidas preventivas.  

 

A MGR do Processo de Gestão de Conflitos de Interesses foi elaborada segundo as 

orientações e recomendações do CPC e é constituída por factores potenciais de risco 

transversais a toda a Organização, embora apresentem uma maior sensibilidade ao risco 

em determinados processos. 

 

 

P
ro

ba
bi

lid
ad

e 
de

 O
co

rr
ên

ci
a 

“AB”- alta probabilidade de ocorrência e 

baixo impacto esperado; 

 “AM”- alta probabilidade de ocorrência e 

médio impacto esperado; 

 “MM”- média probabilidade de 

ocorrência e médio impacto esperado. 

“AA”- alta probabilidade de ocorrência e alto 

impacto esperado. 

“BB” - baixa probabilidade de ocorrência 

e baixo impacto esperado; 

“BM” - baixa probabilidade de ocorrência 

e médio impacto esperado; 

“MB” -  média probabilidade de 

ocorrência e baixo impacto esperado. 

“BA” -  baixa probabilidade de ocorrência e 

alto impacto esperado; 

“MA”-  média probabilidade de ocorrência e 

alto impacto esperado. 

Baixa                                                        Impacto Esperado                                                          Alto 

Alta 
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VI.  Medidas Preventivas 

A resposta ao risco é constituída por medidas preventivas que visam actuar sobre a 

origem do risco, evitando e/ou minimizando os efeitos dos factores potenciais de risco, ou 

seja, reduzindo a sua probabilidade de ocorrência e/ou o seu impacto negativo ao mínimo 

aceitável. 

 
Na definição das medidas preventivas foram considerados os seguintes aspectos: 

 melhores práticas de gestão nas áreas analisadas e de controlo interno; 

 actividades de controlo-chave normalmente adoptadas; 

 obrigações legais e normativas aplicáveis; 

 recomendações decorrentes de acções de auditoria interna; 

 recomendações decorrentes de acções de auditoria realizadas pelo TC e pela IGAS. 

 
Visando garantir uma resposta efectiva ao risco, foram realizadas as seguintes acções: 

 para cada uma das medidas preventivas definidas, foram identificados os respectivos 

responsáveis pela sua implementação e os prazos previstos para a sua execução; 

 os responsáveis por cada uma das MGR elaboraram e submeteram à aprovação do 

CA, propostas operacionais concretas para assegurar a implementação das medidas 

preventivas prioritárias; 

 as prioridades foram determinadas pelo nível de sensibilidade ao risco de cada factor 

identificado e pela análise custo-benefício da implementação das respectivas medidas 

preventivas.  

 
As medidas preventivas definidas, os responsáveis pela sua implementação e os prazos 

previstos de execução, estão considerados nas MGR apresentadas em anexo. Além 

dessas medidas, o CHTS adoptou as medidas transversais referidas no ponto “IV. 

Ambiente Interno” do presente documento. 

 
As medidas preventivas que constam da MGR do Processo de Gestão de Conflitos de 

Interesses devem ser adoptadas por toda a Organização, com especial relevo nas áreas 

de maior sensibilidade ao risco. 
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VII.  Acompanhamento, Avaliação e Actualização do Plano 

O PGRCIC é um instrumento de gestão dinâmico e como tal deve ser periodicamente 

acompanhado e avaliado na sua execução, bem como actualizado sempre que se 

identifiquem novos factores potenciais de risco e/ou novas áreas de risco. 

 
Os relatórios a emitir serão suportados pelo preenchimento dos seguintes modelos: 

Acompanhamento e Avaliação do Plano 

Processo: Data: 
MGR Acompanhamento Avaliação 

Factores 

Potenciais 

de Risco 

Avaliação 

do Risco 

Inerente 

Resposta 

ao Risco 

Medidas Adoptadas Medidas Por Adoptar 
Acções 

Correctivas Descrição Resultados Descrição Motivos 
P I 

         
Legenda: P - Probabilidade de Ocorrência; I - Impacto Esperado. 

 
Actualização do Plano – novos factores de risco e/ou novas áreas de risco (MGR) 

Processo:  Data: 

Factores 

Potenciais 

de Risco 

Avaliação do Risco Inerente Resposta ao Risco 

Probabilidade de 

Ocorrência (P) 

Impacto 

Esperado (I) 

Medidas 

Preventivas 
Responsável 

Prazo de 

Execução 

      
Legenda: P - Probabilidade de Ocorrência; I - Impacto Esperado. 

 
Acompanhamento 
O acompanhamento da execução do Plano, integra-se na fase de monitorização da 

metodologia de gestão de risco e compreende as seguintes actividades:  
 verificação das medidas preventivas implementadas; 

 identificação dos motivos de eventuais atrasos face ao previsto; 

 apuramento dos efeitos obtidos com as medidas implementadas, nomeadamente a 

eventual alteração provocada na probabilidade de ocorrência e no impacto esperado 

do factor potencial de risco; 

 reavaliação do risco (quando aplicável) à data do acompanhamento; 
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 recomendação de medidas correctivas, quando adequado; 

 identificação e classificação de novos factores potenciais de risco; 

 definição de medidas a adoptar para prevenir e minimizar os efeitos dos novos 

factores de risco; 

 emissão do relatório de acompanhamento. 

 
 
Avaliação 
A avaliação da execução do PGRCIC tem como principal objectivo efectuar a validação 

da eficácia do sistema de gestão de risco do CHTS, traduzido no grau de execução das 

medidas preventivas definidas nas MGR e respectivos efeitos obtidos.   

Em cumprimento da Recomendação n.º 1/2009, do CPC, é elaborado o Relatório Anual 

de Execução do PGRCIC, que após aprovação do CA é remetido ao CPC, Ministro das 

Finanças, Ministro da Saúde, ACSS e IGAS, bem como publicado no sítio do CHTS. 

Os resultados apresentados, no mesmo, são obtidos através do desenvolvimento das 

seguintes acções: 

 análise e validação das auto-avaliações elaboradas pelos responsáveis de cada uma 

das MGR; 

 análise das conclusões das acções de acompanhamento realizadas por AI; 

 verificação das medidas implementadas e dos seus efeitos; 

 actualização das MGR com as recomendações efectuadas no âmbito de auditorias 

internas e externas; 

 identificação e avaliação de novos factores potenciais de risco; 

 recomendação de novas medidas preventivas.  

 

 

Actualização 
O PGRCIC deve ser revisto e actualizado sempre que surjam novos factores potenciais 

de risco e/ou novas áreas de risco susceptíveis de afectarem a concretização dos 

objectivos do CHTS. Em conformidade com o estabelecido na Recomendação n.º 1/2009, 

o PGRCIC revisto será remetido ao CPC, Ministro das Finanças, Ministro da Saúde, 

ACSS e IGAS, bem como publicado no sítio do CHTS. 
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A actual revisão é efectuada na sequência da emissão do Relatório Anual de Execução 

do PGRCIC de 2012 do CHTS, do qual constam as seguintes recomendações: 

 dar cumprimento à Recomendação n.º 5/2012 do CPC, de 7 de Novembro;  

 incluir as MGR relativas às novas áreas de risco identificadas: Gestão de Conflitos de 

Interesses e de Gestão de Transportes Não Urgentes de Doentes; 

 retirar as MGR do Processo de Gestão da Admissão de Doentes, dado que este 

processo apresenta um controlo eficaz do risco; 

 actualizar as MGR de acordo com os anexos ao relatório, que reflectem: 

• os novos factores potenciais de risco identificados na sua execução e as 

respectivas medidas preventivas definidas; 

• as recomendações efectuadas pela IGAS no âmbito do seu Processo n.º 3/2012-

AUD; 

• as recomendações remetidas pela IGAS em cumprimento do Despacho do Senhor 

Ministro da Saúde exarado no seu Relatório n.º 185/2012, as aplicáveis. 

 reformular os termos de funcionamento da Comissão de Gestão de Riscos de acordo 

com as responsabilidades atribuídas ao AI nos Estatutos dos HEPE, aprovados pelo 

Decreto-Lei n.º 233/2005 e alterados e republicados pelo Decreto-Lei n.º 244/2012, de 

9 de Novembro. 

 

As MGR’s, apresentadas em anexo ao presente relatório, reflectem as recomendações 

supra referidas. 
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VIII.  Funções e Responsabilidades 

Em conformidade com as recomendações do CPC, os Estatutos dos HEPE (aprovados 

pelo Decreto-Lei n.º 233/2005 e alterados e republicados pelo Decreto-Lei n.º 244/2012, 

de 9 de Novembro) e com a metodologia de gestão de risco adoptada pelo CHTS, EPE 

(modelo de COSO), a atribuição de funções e responsabilidades é a seguinte: 
 

 Conselho de Administração – como Órgão dirigente máximo do CHTS, é responsável 

por assegurar a implementação, acompanhamento e actualização do Plano de Gestão 

de Riscos. 
 

 Auditora Interna – é responsável pela avaliação da eficácia do sistema de gestão de 

risco do CHTS, neste âmbito desenvolve as seguintes actividades:  

• valida os relatórios trimestrais de acompanhamento do PGRCIC; 

• elabora o relatório anual de execução do PGRCIC. 
 

 Comissão de Gestão de Riscos (incluindo os riscos de corrupção e infracções 
conexas) - CGRCIC – é dirigida pelo Presidente do CA do CHTS, coordenada pela AI 

e composta pelos responsáveis de cada uma das MGR que fazem parte do PGRCIC; 

tem a responsabilidade de promover o funcionamento do sistema de gestão de risco do 

CHTS, evitando eventuais falhas na comunicação do risco e na articulação entre os 

vários Serviços envolvidos na execução do Plano. Neste âmbito desenvolve as 

seguintes actividades: 

• efectua ao CA propostas de revisão e actualização do PGRCIC; 

• actualiza o PGRCIC com as propostas aprovadas pelo CA; 

• recebe dos responsáveis pela execução do PGRCIC e comunica ao CA as 

ocorrências de risco relativas a: 

 factores potenciais de risco considerados nas MGR, bem como as alterações 

dos seus níveis de sensibilidade ao risco (probabilidade de ocorrência / impacto 

esperado); 

 violação de princípios e disposições legais, regulamentares e deontológicas; 

dano, abuso ou desvio relativo ao património do CHTS ou dos utentes; prejuízo 

à imagem ou reputação do CHTS (de acordo com as regras a estabelecer no 
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regulamento de comunicação interna de irregularidades do CHTS), nas suas 

áreas de competência; 

• recolhe a informação sobre a implementação de controlos junto dos Serviços 

directamente responsáveis pela sua execução e comunica as deficiências 

detectadas; 

• promove o envolvimento dos diversos responsáveis pela implementação das 

medidas preventivas consideradas nas MGR; 

• promove a articulação entre os responsáveis das diversas MGR incluídas no 

PGRCIC; 

• promove a implementação das medidas preventivas que são transversais às várias 

áreas e processos. 

 

 Gestão Intermédia / Directores de Serviço / Coordenadores de Serviço – são os 

responsáveis pela execução do PGRCIC nas suas áreas de competência, o que 

compreende a implementação, acompanhamento e actualização das respectivas MGR. 

Assim, devem desenvolver as seguintes actividades: 

• elaborar e submeter à aprovação do CA propostas operacionais para a 

implementação das medidas preventivas consideradas nas MGR; 

• assegurar a eficácia da sua implementação de acordo com os prazos previstos; 

• comunicar à Comissão de Gestão de Riscos (CGRCIC) as ocorrências de risco 

relativas a:  

 factores potenciais de risco considerados nas MGR, bem como as alterações 

dos seus níveis de sensibilidade ao risco (probabilidade de ocorrência / impacto 

esperado); 

 violação de princípios e disposições legais, regulamentares e deontológicas; 

dano, abuso ou desvio relativo ao património do CHTS ou dos utentes; prejuízo 

à imagem ou reputação do CHTS (de acordo com as regras a estabelecer no 

regulamento de comunicação interna de irregularidades do CHTS), nas suas 

áreas de competência;  

• identificar novos factores potenciais de risco a incluir nas MGR, tendo em 

consideração os aspectos referidos no ponto anterior; 

• emitir os relatórios trimestrais de acompanhamento e enviar à AI. 
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