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I. Nota de abertura 

 

0 Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) deliberou aprovar a recomendação 

de 1 de Julho de 2009, que determinou que "todas as entidades gestoras de dinheiros, 

valores ou património publico", independentemente da sua natureza, "devem 

elaborar planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas". Dando 

cumprimento a essa recomendação a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde 

(IGAS) apresentou, em 30 de dezembro de 2009, o seu plano de prevenção de 

riscos de corrupção e infrações conexas. Considerando que durante o ano de 2012, se 

assistiu à alteração da lei orgânica bem como a restruturações internas, o Plano foi 

revisto, tornando-se mais abrangente. Novamente, na sequência de nova estruturação 

interna, alterações contextuais, e tendo em conta a Recomendação de 1 de julho de 

2015 do CCP, se atualiza o referido Plano.  

Considerando as responsabilidades da IGAS, enquanto instituição de controlo, 

aumenta o grau de risco e de exigibilidade no que diz respeito à prevenção da 

corrupção e infrações conexas. Pretende-se assim, com este plano, identificar as 

principais situações potenciadoras de risco, elencar as medidas preventivas e 

corretivas que possibilitem a sua mitigação, bem como definir a metodologia de 

monitorização e de implementação dessas medidas. 

De referir que várias das medidas preconizadas são já observadas, constituindo a sua 

inclusão no Plano uma formalização das mesmas e um reforço da sua divulgação, 

interiorização e monitorização. 

De referir ainda que o presente Plano é fruto de uma reflexão interna da organização, 

que o enriqueceu com a identificação de vários riscos e medidas, numa perspetiva de 

melhoria contínua, de responsabilização e de participação de todos os trabalhadores na 

vida e na sedimentação da cultura institucional.  
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II. Caracterização da organização 

 

A. Missão, visão e valores 

 

A IGAS tem por missão auditar, inspecionar, fiscalizar e desenvolver a ação disciplinar no 

sector da saúde, com vista a assegurar o cumprimento da lei e elevados níveis técnicos de 

atuação em todos os domínios da atividade e da prestação dos cuidados de saúde 

desenvolvidos quer pelos serviços, estabelecimentos e organismos do Ministério da Saúde, 

ou por este tutelados, quer ainda pelas entidades privadas, pessoas singulares ou coletivas, 

com ou sem fins lucrativos. A visão da IGAS é a de ser a entidade de referência na 

promoção da qualidade e da prevenção da fraude no setor da saúde. 
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B. Estrutura orgânica 

A IGAS é um serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia 

administrativa. 

A organização interna obedece ao modelo estrutural misto, hierarquizado nas áreas 

instrumentais e matricial nas áreas operativas. 

 

C. Áreas de atribuição 

 

 

 

 

 

As atribuições da IGAS 

podem ser agrupadas 

em quatro grandes 

áreas:  
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Os principais serviços prestados 

pela IGAS, no âmbito das suas 

competências, são os seguintes: 

 

 

 

 

 

III. Caracterização do contexto 
 

 

A IGAS iniciou no ano de 2015, a par do processo de melhoria contínua, um novo 

ciclo de inovação organizacional, mais orientado para a modernização, simplificação e 

transparência. O combate à fraude, ao desperdício e à corrupção mantem-se a linha 

condutora da sua atuação, que se quer exemplar. 

Estas linhas devem atravessar toda a gestão da organização. Nesse sentido, e numa 

perspetiva de melhoria contínua, aplicou-se um autodiagnóstico do qual resultou a 

necessidade de se acrescer novas medidas às já identificadas, sedimentando uma 

cultura interna de autocontrolo, objetivação, envolvimento e responsabilidade. 

No ano de 2015 a IGAS recebeu também o relatório de uma auditoria de desempenho 

à organização levada a cabo pelo Tribunal de Contas. Desta auditoria resultaram 

recomendações que importa acatar, pois minimizam potencialmente vários riscos de 

gestão, designadamente quanto aos registos da informação, controlo da atividade, 

seleção das entidades a controlar, tempos processuais, e outros. 

Acresce que o contexto externo à organização é passível de agravar determinados 

riscos e exige o desenvolvimento da capacidade de adaptação e do direcionamento da 

utilização de recursos progressivamente escassos, sem prejuízo da qualidade e 

abrangência da atuação.  
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Abaixo, a análise PESTAL
1
 sistematiza alguns dos fatores principais deste contexto 

externo. 

 

  

                                           
1 Acrónimo de análise Político-Legal, Económica, Social, Tecnológica e Ambiental, consiste num enquadramento de 

fatores macro-ambientais usados como uma ferramenta na gestão estratégica 
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IV. Identificação dos riscos e medidas de prevenção 

A. Processo de identificação e graduação 

 

Quanto aos riscos de corrupção e infrações conexas consideraram-se os 

relacionados às infrações cometidas no exercício de funções públicas previstas nos 

termos do Código Penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto a outros riscos de gestão consideraram-se os riscos de natureza estratégica e 

de natureza operacional nas perspetivas financeira, de crescimento, dos processos e do 

cliente, nas áreas de atividade centrais (de natureza inspetiva e instrução e decisão de 

processos) e instrumentais (recursos, suporte, qualidade, segurança). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de Ética; formação e 
sensibilização; procedimentos 

escritos; compromissos e 
declarações de princípios; 

restriçoes e controlo de acessos; 
controlo interno da atividade; 
procedimentos disciplinares; 

medidas  específicas por 
atividades 

 

Tráfico de influência; suborno; 
recebimento indevido de vantagem; 

corrupção; peculato; participação 
económica em negócio ; concussão; abuso 

de poder; denegação de justiça e 
prevaricação; violação de segredo; 

Favorecimento. 

fatores 
externos 

fatores 
internos 
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Foram identificadas as seguintes áreas de riscos: 

 Atividades de direção  

 Atividades de gestão do risco e controlo interno 

 Atividades ligadas a questões de segurança e ao sistema de segurança e saúde no 

trabalho 

 Atividade inspetiva 

 Atividades ligadas às relações públicas e internacionais 

 Atividades ligadas às TIC, documentação e informação 

 Atividades ligadas à gestão dos recursos financeiros 

 Atividades ligadas à gestão dos recursos humanos 

 Atividades ligadas à gestão dos recursos patrimoniais 

 

O processo de identificação, descrição, estimativa e tratamento do risco realizado na 

IGAS apoia-se nas boas práticas da FERMA
2
 e também do Tribunal de Contas.  

Os riscos acima referidos foram identificados mediante a resposta a um 

autodiagnóstico, cujo resultado se conjugou com as sugestões dos trabalhadores, 

elencadas em sede de ação formativa
3
. 

 

Para graduação dos riscos considerou-se a seguinte matriz:  

 

Probabilidade 

de Ocorrência
4
 

Alta Média Baixa 

Forte possibilidade de 

ocorrência e escassez 

de hipóteses de obviar 

o evento mesmo com 

decisões e ações 

adicionais essenciais. 

Possibilidade de 

ocorrência mas com 

hipótese de obviar o 

evento através de 

decisões e ações 

adicionais. 

Possibilidade de 

ocorrência mas com 

hipótese de obviar o 

evento com o controlo 

existente para o tratar. 

  

                                           
2
 Norma de Gestão de Riscos da Federation of European Risk Management Associations 

3
 “Ética, transparência e prevenção da corrupção”, António João Maia – Sociólogo - Técnico do Conselho de 

Prevenção da Corrupção - IGAS, outubro/2015 
4
 Adaptado da matriz utilizada pelo Tribunal de Contas 
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Gravidade da 

Consequência
5
 

Alta Média Baixa 

Prejuízo na imagem e 

reputação institucional, 

ou impacto 

significativo sobre a 

estratégia, o 

desempenho e 

atividades operacionais 

Impacto moderado na 

imagem institucional 

ou sobre o 

desempenho e 

atividades operacionais 

requerendo 

reorganização de 

processos ou recursos 

Afetação da 

otimização do 

desempenho ou das 

atividades 

operacionais, 

requerendo revisão de 

procedimentos ou de 

calendarizações 

 

Do cruzamento das variáveis probabilidade e gravidade resulta a seguinte matriz:  

 

 

 

                                           
5
 Conjugação da adaptação da matriz utilizada pelo Tribunal de Contas com a matriz FERMA 
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Matriz da 
Classe de Risco 

 gravidade 

  Baixa Média Alta 

probabilidade 

Baixa fraco fraco moderado 

Média fraco moderado elevado 

Alta moderado elevado elevado 

 

B. Processo de identificação e graduação 

 

Sem prejuízo de definição mais detalhada em sede de desenho do processo interno de gestão 

do risco, e tendo em conta as boas práticas da norma da FERMA, no quadro seguinte 

identificam-se os grupos de intervenientes na gestão e riscos e respetivas responsabilidades. 

 

Gestão de riscos 

Interveniente Funções e responsabilidades 

Inspetor-Geral   Definir a política de gestão de riscos 

 Decidir o posicionamento frente aos riscos (evitar, aceitar, 

reduzir) 

 Aprovar o Plano de Gestão de Riscos e proceder à sua 

divulgação 

 Garantir os níveis de sensibilização adequados 

 Conhecer o perfil de risco da organização 

 Nomear o Gestor do Processo 

Dirigentes 

Intermédios 

 Organizar, aplicar e acompanhar a aplicação do Plano na área 

respetiva; 

 Identificar, recolher e comunicar desvios, ocorrências de 

maior e falhas nas medidas de controlo 

 Identificar, recolher e comunicar riscos novos e respetivas 

medidas de prevenção 

Gestor do processo 

de riscos 

 Acompanhar a aplicação do Plano na organização 

 Elaborar os relatórios de monitorização 

 Manter o mapa de riscos e atualizar o perfil de risco da 

organização 

 Rever e atualizar o Plano com os contributos de todos os 

intervenientes  

Trabalhadores  Executar e conhecer as medidas previstas no Plano 

 Compreender o seu nível de responsabilização relativamente 

aos riscos individuais 

 Apoiar o dirigente intermédio respetivo nas suas 

responsabilidades nesta matéria 

 



 

 

C. Riscos e Medidas 

 

Riscos comuns/gerais 

 

 
TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 
ÁREA DE 

ATIVIDADE 

probabilidad
e da 

ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

quebra de valores éticos e deveres 
funcionais 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

geral baixa média fraco 

 sedimentação da ética na cultura institucional: 
revisão, atualização e ampla divulgação de um 
Código de Ética e de regras deontológicas 

Direção 
 revisão e envolvimento dos trabalhadores na 

formulação do Código de Ética 

 divulgação, sensibilização e formação dos 
trabalhadores para os riscos de corrupção e 
conexos 

alteração do curso normal de reclamações 
e denúncias para obtenção de vantagem 
indevida e/ou favorecimento ou prejuízo 

de terceiros 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

geral baixa média fraco 

 definição do fluxo de tratamento de 
reclamações e denúncias 

Chefe de 
Divisão DGR 

 alertas automáticos emitidos pela aplicação 
informática de gestão processual 

 acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 

fuga de informação, violação de segredo, 
quebra de confidencialidade ou utilização 

indevida de informações sigilosas 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

geral alta alta elevado 

 registo de acesso a sistemas informáticos 
associados a logins e passwords e movimentos 
no mesmo 

Direção 

 níveis de acesso diferenciados à informação, 
registos e documentação 

 formação e refrescamentos formativos em 
segurança de informação 

 definição de procedimentos quanto à 
classificação e reserva de informações 

 restrições físicas ou controlo de acessos a 
documentos e informações 
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TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 
ÁREA DE 

ATIVIDADE 

probabilidad
e da 

ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

 desenvolvimento de práticas de segurança e 
rastreabilidade  da informação 

acesso indevido a informação reservada, 
privilegiada ou sigilosa não controlada 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

geral média alta elevado 

 registo de acesso a sistemas informáticos 
associados a logins e passwords e movimentos 
no mesmo 

Direção 

 níveis de acesso diferenciados à informação, 
registos e documentação 

 formação e refrescamentos formativos em 
segurança de informação 

 definição de procedimentos quanto à 
classificação e reserva de informações 

 restrições físicas ou controlo de acessos a 
documentos e informações 

 desenvolvimento de práticas de segurança e 
rastreabilidade  da informação 

desenvolvimento de uma cultura de 
resistência à inovação e à mudança 

DE GESTÃO geral média média moderado 

 ações de formação e sensibilização internas 
sobre a temática 

Direção 
 divulgação interna das estratégias e objetivos 

organizacionais 

 formação de atualização 

inadequação do perfil técnico e 
comportamental ao exercício de funções 

DE GESTÃO geral alta baixa moderado 

 elaboração e manutenção dos perfis de 
competências profissionais por função Chefe de 

Divisão DGR  definição de regras específicas do 
recrutamento para o corpo inspetivo 

falta de transparência e/ou incorreção da 
prestação de informações  (contabilísticas, 

financeiras, de recursos, de suporte, de 
processos, da actividade ou de outra 
natureza) ao cidadão ou entidades 

externas 

DE GESTÃO geral média média moderado 

 acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 

Chefe de 
Divisão 
DCAP 

 adoção de hábitos de cruzamento e despiste de 
erros no tratamento de dados 

 alargamento do acesso interno aos SI e 
repositório digital 

 alterações ao SI com introdução de regras 
automáticas de pressupostos de validação 
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TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 
ÁREA DE 

ATIVIDADE 

probabilidad
e da 

ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

 tipificação de FAQs a serem disponibilizadas no 
website da IGAS 

 acompanhamento sistemático dos conteúdos 
da intranet e website 

 organização de seminários/ações de 
sensibilização, formação ou esclarecimento 

falta de registo, partilha ou 
disponibilização de informação 

importante para o desenvolvimento da 
atividade 

DE GESTÃO geral média média moderado 

 alargamento do acesso interno aos SI e 
repositório digital 

Chefe de 
Divisão 
DCAP 

 alterações ao SI com introdução de regras 
automáticas de pressupostos de validação 

 comunicação e divulgação intra e 
interdepartamentos das atividades e 
informações técnicas específicas 

 adoção de hábitos de cruzamento e despiste de 
erros no tratamento de dados 

 adoção, manutenção e difusão de 
metodologias, procedimentos escritos e boas 
práticas 

 ações de verificação aleatória e conciliação de 
informação 

ausência de acesso ou acesso parcial a 
informação importante para o 
desenvolvimento da atividade 

DE GESTÃO geral média média moderado 

 alargamento do acesso interno aos SI e 
repositório digital 

Chefe de 
Divisão 
DCAP 

 alterações ao SI com introdução de regras 
automáticas de pressupostos de validação 

 comunicação e divulgação intra e 
interdepartamentos das atividades e 
informações técnicas específicas 

 adoção, manutenção e difusão de 
metodologias, procedimentos escritos e boas 
práticas 

incorreções ou falhas de qualidade na DE GESTÃO geral média média moderado 
 adoção de hábitos de cruzamento e despiste de 

erros no tratamento de dados 
Chefe de 
Divisão 



 

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO E DE CORRUPÇÃO | INSPEÇÃO-GERAL DAS ATIVIDADES EM SAÚDE 

P
P

R
.0

1
.V

F
0

1
 

15 

 
TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 
ÁREA DE 

ATIVIDADE 

probabilidad
e da 

ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

informação prestada internamente para 
apoio à decisão, planeamento ou controlo 

da atividade 

 ações de verificação aleatória e conciliação de 
informação 

DCAP 

 alterações ao SI com introdução de regras 
automáticas de pressupostos de validação 

 alargamento do acesso interno aos SI e 
repositório digital 

 comunicação e divulgação intra e 
interdepartamentos das atividades e 
informações técnicas específicas 

incumprimento na aplicação de 
procedimentos, normas, métodos, 

técnicas e modelos 

DE GESTÃO geral média baixa fraco 

 adoção de práticas de gestão da qualidade e de 
melhoria contínua  na filosofia da ISO 9001 

Direção 
 sistematização do processo de controlo interno 

em referência às boas práticas COSO e ISO 

 acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 

incumprimento de disposições legais 
específicas aplicáveis às atividades 

DE GESTÃO geral baixa alta moderado 

 adoção de práticas de gestão da qualidade e de 
melhoria contínua  na filosofia da ISO 9001 

Direção 
 sistematização do processo de controlo interno 

em referência às boas práticas COSO e ISO 

 acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 
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Direção 

 

 
TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 

ÁREA DE 
ATIVIDA

DE 

probabilidade 
da ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

instrumentalização, política ou de outra 
natureza, ou sujeição da atuação da 

organização a pressões indevidas 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

direção alta alta elevado 

 divulgação interna das estratégias e objetivos 
organizacionais 

Inspetor 
Geral 

 planeamento e adoção de planos operacionais 
e definição de objetivos de curto prazo 

 inclusão nos Planos de Atividades, sectoriais e 
projetos de item relativo ao alinhamento no 
contexto organizacional 

 reuniões internas periódicas de planeamento e 
acompanhamento das atividades 

utilização das atribuições ou recursos da 
organização para obtenção de vantagem 
indevida e/ou favorecimento ou prejuízo 

de terceiros 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

direção média alta elevado 

 divulgação interna das estratégias e objetivos 
organizacionais 

Inspetor 
Geral 

 planeamento e adoção de planos operacionais 
e definição de objetivos de curto prazo 

 inclusão nos Planos de Atividades, sectoriais e 
projetos de item relativo ao alinhamento no 
contexto organizacional 

 reuniões internas periódicas de planeamento e 
acompanhamento das atividades 

 
 

falta de alinhamento dos objetivos 
organizacionais ou dos serviços internos 

 
 
 
 

DE GESTÃO direção baixa média fraco 

 recurso à elaboração de planeamento 
estratégico com monitorização em Balanced 
Scorecard Inspetor 

Geral 
 planeamento e adoção de planos operacionais 

e definição de objetivos de curto prazo 

 inclusão nos Planos de Atividades, sectoriais e 
projetos de item relativo ao alinhamento no 
contexto organizacional 

Inspetor 
Geral 
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TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 

ÁREA DE 
ATIVIDA

DE 

probabilidade 
da ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

 
falta de alinhamento dos objetivos 

organizacionais ou dos serviços internos 
(continuação) 

 divulgação interna das estratégias e objetivos 
organizacionais 

 identificação de riscos associados aos objetivos 
organizacionais e respetivas medidas 

 ajustamento do SI para controlo de objetivos 
organizacionais de vários níveis 

 reuniões internas periódicas de planeamento e 
acompanhamento das atividades 

 monitorização mensal da execução dos 
objetivos com dashboards/tableaus de bord 

falhas de uniformização de 
procedimentos, normas, métodos, 
técnicas ou atuação da organização 

DE GESTÃO direção média média moderado 

 comunicação e divulgação intra e 
interdepartamentos das atividades e 
informações técnicas específicas 

Inspetor 
Geral 

 adoção, manutenção e difusão de 
metodologias, procedimentos escritos e boas 
práticas 

 acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 

 padronização dos modelos de documentos 
mais relevantes 

desatualização ou não adopção de novos 
procedimentos, normas, métodos, 

técnicas e modelos 

DE GESTÃO direção média baixa fraco 

 seleção periódica e divulgação de boas práticas 
internas 

Inspetor 
Geral 

 acesso e pesquisa da informação 
científica/técnica atualizada 

 adoção de práticas de gestão da qualidade e de 
melhoria contínua  na filosofia da ISO 9001 

 acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 

 formação de atualização 

não identificação de oportunidades de 
melhoria 

DE GESTÃO direção média baixa fraco 

 adoção de práticas de gestão da qualidade e de 
melhoria contínua  na filosofia da ISO 9001 

 sistematização processo de gestão de riscos na 
filosofia da ISO 31000 
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TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 

ÁREA DE 
ATIVIDA

DE 

probabilidade 
da ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

cultura de sustentabilidade ambiental 
débil ou pouco enraizada 

DE GESTÃO direção média baixa fraco 

 ações de formação e sensibilização internas 
sobre a temática 

Inspetor 
Geral 

 adoção de práticas de responsabilidade social 
e ambiental interna e externa 

 seleção periódica e divulgação de boas práticas 
internas 

cultura de sustentabilidade e 
responsabilidade social débil ou pouco 

enraizada 

DE GESTÃO direção média baixa fraco 

 ações de formação e sensibilização internas 
sobre a temática 

Inspetor 
Geral 

 seleção periódica e divulgação de boas práticas 
internas 

 adoção de práticas de responsabilidade social 
e ambiental interna e externa 

baixa execução de planos sectoriais ou 
objetivos operacionais dos serviços 

DE GESTÃO direção baixa média fraco 

 recurso à elaboração de planeamento 
estratégico com monitorização em Balanced 
Scorecard 

Inspetor 
Geral 

 ajustamento do SI para controlo de objetivos 
organizacionais de vários níveis 

 acompanhamento por serviço na dependência 
direta da Gestão de Topo 

 divulgação interna das estratégias e objetivos 
organizacionais 

 identificação de riscos associados aos objetivos 
organizacionais e respetivas medidas 

 reuniões internas periódicas de planeamento e 
acompanhamento das atividades 

 monitorização mensal da execução dos 
objetivos com dashboards/tableaus de bord 

 

falhas de controlo da qualidade ou de 
redução da qualidade nos processos e 

produtos 

DE GESTÃO direção média média moderado 

 adoção de práticas de gestão da qualidade e de 
melhoria contínua  na filosofia da ISO 9001 Inspetor 

Geral  seleção periódica e divulgação de boas práticas 
internas 
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TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 

ÁREA DE 
ATIVIDA

DE 

probabilidade 
da ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

 formação de atualização 

 desenvolvimento integrado dos sistemas de 
informação com vista à 
informatização/desmaterialização dos 
processos 

 controlo permanente dos processos e sua 
tramitação através do sistema informático de 
gestão de processos 

 acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 
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Controlo interno e gestão do risco 

 

 
TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 

ÁREA DE 
ATIVIDA

DE 

probabilidade 
da ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

ausência deliberada de rigor, isenção e 
objetividade na realização do controlo 
interno, incluindo os procedimentos 

disciplinares internos 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

controlo 
interno 

média média moderado 

 acompanhamento direto pela Direção das 
atividades de controlo interno 

Inspetor 
Geral 

 elaboração de relatório periódico de 
funcionamento, atividades e resultados do 
controlo interno com divulgação interna 

 rotatividade de instrutores relativamente aos 
processos de natureza disciplinares internos 

 sujeição a auditorias externas ao exercício do 
controlo interno 

Inadequação, desatualização e ausência 
de formalização do sistema de controlo 

interno da organização 

DE GESTÃO 
controlo 
interno 

média alta elevado 

 sistematização do processo de controlo interno 
em referência às boas práticas COSO e ISO 

Inspetor 
Geral 

 acompanhamento direto pela Direção das 
atividades de controlo interno 

 elaboração de relatório periódico de 
funcionamento, atividades e resultados do 
controlo interno com divulgação interna 

falhas no controlo da execução do PPRGC DE GESTÃO 
controlo 
interno 

baixa baixa fraco 

 sistematização do processo de controlo interno 
em referência às boas práticas COSO e ISO 

Inspetor 
Geral 

 sistematização processo de gestão de riscos na 
filosofia da ISO 31000 

 alinhamento de objetivos SIADAP relativos à 
execução e monitorização do PPRGC 

 relatórios periódicos de monitorização dos 
riscos 

não identificação e gestão dos riscos 
associados à gestão 

DE GESTÃO 
gestão do 

risco 
baixa média fraco 

 sistematização processo de gestão de riscos na 
filosofia da ISO 31000 Inspetor 

Geral  definição e revisão periódica da política de 
riscos, incluindo os de corrupção 



 

PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO E DE CORRUPÇÃO | INSPEÇÃO-GERAL DAS ATIVIDADES EM SAÚDE 

P
P

R
.0

1
.V

F
0

1
 

21 

 
TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 

ÁREA DE 
ATIVIDA

DE 

probabilidade 
da ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

 criação e manutenção de uma bateria de 
indicadores de medição e monitorização dos 
riscos identificados 

 relatórios periódicos de monitorização dos 
riscos 

não identificação de riscos associados a 
projetos 

DE GESTÃO 
gestão do 

risco 
média baixa fraco 

 inclusão em templates associados à gestão de 
projetos de item relativo aos riscos de gestão 
ou corrupção 

Inspetor 
Geral 

 sistematização processo de gestão de riscos na 
filosofia da ISO 31000 

 recurso sistemático a ferramentas de gestão 
como a análise de cenários, swots e 
stakeholders 

não identificação de riscos associados a 
parcerias 

DE GESTÃO 
gestão do 

risco 
média baixa fraco 

 sistematização processo de gestão de riscos na 
filosofia da ISO 31000 

Inspetor 
Geral 

 recurso sistemático a ferramentas de gestão 
como a análise de cenários, swots e 
stakeholders 

 recurso sistemático a ferramentas de gestão 
como a análise de cenários, swots e 
stakeholders 
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Segurança e saúde no trabalho 

 

 
TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 
ÁREA DE 

ATIVIDADE 

probabilidad
e da 

ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

cultura de segurança (de informações, 
bens ou pessoas) débil ou pouco 

enraizada 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

Segurança 
e saúde no 

trabalho 
média média moderado 

 formação e refrescamentos formativos em 
segurança de informação 

Chefe de 
Divisão DGR 

 definição de procedimentos quanto à 
classificação e reserva de informações 

 desenvolvimento de práticas de segurança e 
rastreabilidade  da informação 

uso indevido de meios de identificação de 
natureza inspetiva 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

Segurança 
e saúde no 

trabalho 
baixa alta moderado 

 atualização e controlo de cartões, crachás ou 
outros elementos de identificação 

Chefe de 
Divisão DGR 

 numeração de cartões, crachás ou outros 
elementos de identificação e controlo da sua 
distribuição 

 restrições físicas ou controlo de acessos aos 
meios de identificação em stock 

 procedimentos escritos de utilização e para 
caso de extravios 

 sujeição a averiguação no âmbito disciplinar 

acesso indevido a instalações e 
equipamentos 

DE GESTÃO 

Segurança 
e saúde no 

trabalho 
baixa média fraco 

 restrições físicas ou controlo de acessos a 
equipamentos e instalações 

Chefe de 
Divisão DGR 

 procedimentos escritos quanto à  presença de 
terceiros nas instalações 

 sistema de controlo da segurança das 
instalações por vigilantes 

 de controlo da segurança das instalações por 
CCTV (closed-circuit television) 

 identificação e acompanhamento de visitantes 
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TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 
ÁREA DE 

ATIVIDADE 

probabilidad
e da 

ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

inexistência ou fraca implementação de 
um sistema de segurança e saúde no 

trabalho 

DE GESTÃO 

Segurança 
e saúde no 

trabalho 
média baixa fraco 

 sistematização de um sistema de segurança e 
saúde no trabalho na filosofia da ISO 45001 

Chefe de 
Divisão DGR 

Perda do controlo do meio físico e 
ambiental que rodeia e protege os 
recursos tecnológicos de acidentes 

DE GESTÃO 

Segurança 
e saúde no 

trabalho 
baixa alta moderado 

 sistematização de um sistema de segurança e 
saúde no trabalho na filosofia da ISO 45001 

Chefe de 
Divisão DGR  Inspeções físicas regulares aos sistemas de 

deteção de incidentes e de controlo do meio 
ambiente 

incapacidade de reagir de maneira 
adequada a situações súbitas de crise 

(catástrofes naturais ou outras) 

DE GESTÃO 

Segurança 
e saúde no 

trabalho 
baixa baixa fraco 

 ações de formação e sensibilização internas 
sobre a temática Chefe de 

Divisão DGR  elaboração e manutenção de planos de 
emergência e contingência 

 

Relações públicas e internacionais 
 

 
TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 
ÁREA DE 

ATIVIDADE 

probabilidad
e da 

ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

má imagem ou promoção inadequada da 
imagem da instituição junto dos clientes e 

parceiros 

DE GESTÃO 

relações 
públicas e 

internaciona
is 

baixa alta moderado 

 formação e refrescamento em protocolo 
institucional 

Chefe de 
Divisão 
DCAP 

 centralização do contacto com os media 

 preparação interna antecipada de dossiers e 
reuniões 

 manutenção de informação atualizada sobre 
serviços congéneres 

 organização de seminários/ações de 
sensibilização, formação ou esclarecimento 

 adoção de práticas de responsabilidade social e 
ambiental interna e externa 
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Atividade inspetiva 

 

 
TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 
ÁREA DE 

ATIVIDADE 

probabilidad
e da 

ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

conflito de Interesses, incompatibilidades 
e impedimentos no exercício das 

atividades inspetivas e de instrução de 
processos 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

inspetiva média média moderado 

 gestão de proximidade da constituição das 
equipas, com rotatividade dos elementos da 
sua constituição e das áreas infra territoriais 
que lhe forem adstritas 

Chefes de 
Equipas 

Multidiscipli
nares 

Operativas 

 acompanhamento de ações inspetivas no 
terreno pelas chefias 

 dever de pedido de escusa em situação de 
incompatibilidade ou conflito de interesses 

 divulgação e facilitação dos mecanismos de 
escusa em caso de conflito de interesse 

 realização das ações de inspeção, fiscalização e 
auditoria em equipa com indicação nominativa 
do responsável 

 evitar ações individuais na prática de 
determinados atos instrutórios 

seleção discricionária de entidades objeto 
de atividade inspectiva 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

inspetiva média alta elevado 

 seleção aleatória e automática através de 
bases de dados 

Chefes de 
Equipas 

Multidiscipli
nares 

Operativas 

 seleção aleatória e automática de processos 
através de bases de dados 

 seleção com base em critérios de avaliação de 
risco 

 seleção por amostragem com base em técnicas 
de amostragem pré-definidas 

distribuição discricionária de processos 
para instrução 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

inspetiva média alta elevado 
 normativo interno para distribuição de 

processos com base em lista de distribuição 

Chefes de 
Equipas 

Multidiscipli
nares 

Operativas 
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TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 
ÁREA DE 

ATIVIDADE 

probabilidad
e da 

ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

seleção discricionária de peritos em 
processos 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

inspetiva média alta elevado 

 normativo interno para seleção de peritos com 
base em lista de distribuição 

Chefes de 
Equipas 

Multidiscipli
nares 

Operativas 

 manutenção de base de dados de peritos 
vinculados aos serviços, estabelecimentos ou 
organismos do SNS ou do MS 

conflito de Interesses, incompatibilidades 
e impedimentos na produção de 

peritagens 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

inspetiva média média moderado 

 declaração de princípios (declaração individual 
de inexistência de conflito de interesses) 

Chefes de 
Equipas 

Multidiscipli
nares 

Operativas 

 declaração de princípios (declaração individual 
de confidencialidade por colaboradores) 

avocação discricionária de processos de 
natureza disciplinar 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

inspetiva média média moderado 
 normativo interno definindo quais os critérios 

objetivos para avocação de processos 
disciplinares 

parcialidade decorrente da repetição de 
inspetores na mesma entidade no mesmo 

ano 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

inspetiva média média moderado 

 gestão de proximidade da constituição das 
equipas, com rotatividade dos elementos da 
sua constituição e das áreas infra territoriais 
que lhe forem adstritas 

Chefes de 
Equipas 

Multidiscipli
nares 

Operativas 

 acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 

 análises estatísticas periódicas da atividade 
inspetiva e seus resultados, incluindo a 
distribuição geográfica, o tema e o tipo de 
entidade 

 controlo permanente dos processos e sua 
tramitação através do sistema informático de 
gestão de processos 

 evitar ações individuais na prática de 
determinados atos instrutórios 

 normativo interno para distribuição de 
processos com base em lista de distribuição 

 realização das ações de inspeção, fiscalização e 
auditoria em equipa com indicação nominativa 
do responsável 
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TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 
ÁREA DE 

ATIVIDADE 

probabilidad
e da 

ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

ausência deliberada de rigor, isenção e 
objetividade na recolha de evidências, 

para obtenção de vantagem indevida e/ou 
favorecimento ou prejuízo de terceiros 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

inspetiva baixa alta moderado 

 realização das ações de inspeção, fiscalização e 
auditoria em equipa com indicação nominativa 
do responsável 

Chefes de 
Equipas 

Multidiscipli
nares 

Operativas 

 evitar ações individuais na prática de 
determinados atos instrutórios 

 acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 

 seleção periódica e divulgação de boas práticas 
internas 

 Instruções e formulários adequados e definição 
de prazos obrigatórios para a recolha de 
elementos 

 uniformização de procedimentos, métodos e 
técnicas com emissão de procedimentos 
escritos, guiões, manuais e checklists 

omissão de diligências necessárias no 
exercício de ato inspetivo, para obtenção 

de vantagem indevida e/ou favorecimento 
ou prejuízo de terceiros 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

inspetiva baixa alta moderado 

 realização das ações de inspeção, fiscalização e 
auditoria em equipa com indicação nominativa 
do responsável 

Chefes de 
Equipas 

Multidiscipli
nares 

Operativas 

 evitar ações individuais na prática de 
determinados atos instrutórios 

 acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 

 seleção periódica e divulgação de boas práticas 
internas 

 uniformização de procedimentos, métodos e 
técnicas com emissão de procedimentos 
escritos, guiões, manuais e checklists 

não aferição de factos que 
consubstanciem responsabilidade 

financeira, criminal ou disciplinar para 
obtenção de vantagem indevida e/ou 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

inspetiva baixa alta moderado 

 realização das ações de inspeção, fiscalização e 
auditoria em equipa com indicação nominativa 
do responsável 

Chefes de 
Equipas 

Multidiscipli
nares 

Operativas 
 evitar ações individuais na prática de 

determinados atos instrutórios 
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TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 
ÁREA DE 

ATIVIDADE 

probabilidad
e da 

ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

favorecimento ou prejuízo de terceiros  acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 

 seleção periódica e divulgação de boas práticas 
internas 

 uniformização de procedimentos, métodos e 
técnicas com emissão de procedimentos 
escritos, guiões, manuais e checklists 

ausência deliberada de rigor, isenção e 
objetividade no exercício de ato inspetivo, 
para obtenção de vantagem indevida e/ou 

favorecimento ou prejuízo de terceiros 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

inspetiva baixa média moderado 

 realização das ações de inspeção, fiscalização e 
auditoria em equipa com indicação nominativa 
do responsável 

Chefes de 
Equipas 

Multidiscipli
nares 

Operativas 

 evitar ações individuais na prática de 
determinados atos instrutórios 

 acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 

 seleção periódica e divulgação de boas práticas 
internas 

 Instruções e formulários adequados e definição 
de prazos obrigatórios para a recolha de 
elementos 

 uniformização de procedimentos, métodos e 
técnicas com emissão de procedimentos 
escritos, guiões, manuais e checklists 

ausência deliberada de rigor, isenção e 
objetividade na instrução de processos, 

para obtenção de vantagem indevida e/ou 
favorecimento ou prejuízo de terceiros 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

inspetiva baixa média moderado 

 realização das ações de inspeção, fiscalização e 
auditoria em equipa com indicação nominativa 
do responsável 

Chefes de 
Equipas 

Multidiscipli
nares 

Operativas 

 evitar ações individuais na prática de 
determinados atos instrutórios 

 acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 

 seleção periódica e divulgação de boas práticas 
internas 
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TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 
ÁREA DE 

ATIVIDADE 

probabilidad
e da 

ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

 uniformização de procedimentos, métodos e 
técnicas com emissão de procedimentos 
escritos, guiões, manuais e checklists 

ausência deliberada de rigor, isenção e 
objetividade no tratamento do 

contraditório para obtenção de indevida 
e/ou favorecimento ou prejuízo de 

terceiros 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

inspetiva baixa média moderado 

 realização das ações de inspeção, fiscalização e 
auditoria em equipa com indicação nominativa 
do responsável 

Chefes de 
Equipas 

Multidiscipli
nares 

Operativas 

 evitar ações individuais na prática de 
determinados atos instrutórios 

 acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 

 seleção periódica e divulgação de boas práticas 
internas 

 uniformização de procedimentos, métodos e 
técnicas com emissão de procedimentos 
escritos, guiões, manuais e checklists 

adulteração da prova ou 
manipulação/indução dos resultados da 

perícia para obtenção de vantagem 
indevida e/ou favorecimento ou prejuízo 

de terceiros 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

inspetiva baixa média moderado 

 realização das ações de inspeção, fiscalização e 
auditoria em equipa com indicação nominativa 
do responsável 

Chefes de 
Equipas 

Multidiscipli
nares 

Operativas 

 evitar ações individuais na prática de 
determinados atos instrutórios 

 acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 

 seleção periódica e divulgação de boas práticas 
internas 

 uniformização de procedimentos, métodos e 
técnicas com emissão de procedimentos 
escritos, guiões, manuais e checklists 

ausência deliberada de rigor, isenção e 
objetividade na elaboração de propostas 
de decisão para obtenção de vantagem 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

inspetiva baixa média moderado 

 acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 

  seleção periódica e divulgação de boas práticas 
internas 
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TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 
ÁREA DE 

ATIVIDADE 

probabilidad
e da 

ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

indevida e/ou favorecimento ou prejuízo 
de terceiros 

 uniformização de procedimentos, métodos e 
técnicas com emissão de procedimentos 
escritos, guiões, manuais e checklists 

ausência deliberada de rigor, isenção e 
objetividade no acompanhamento das 

recomendações para obtenção de 
vantagem indevida e/ou favorecimento ou 

prejuízo de terceiros 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

inspetiva baixa média moderado 

 realização das ações de inspeção, fiscalização e 
auditoria em equipa com indicação nominativa 
do responsável 

Chefes de 
Equipas 

Multidiscipli
nares 

Operativas 

 acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 

 seleção periódica e divulgação de boas práticas 
internas 

 uniformização de procedimentos, métodos e 
técnicas com emissão de procedimentos 
escritos, guiões, manuais e checklists 

ausência deliberada de rigor, isenção e 
objetividade na emissão de pareceres para 

obtenção de vantagem indevida e/ou 
favorecimento ou prejuízo de terceiros 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

inspetiva baixa média moderado 

 acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 

Chefes de 
Equipas 

Multidiscipli
nares 

Operativas 
 seleção periódica e divulgação de boas práticas 

internas 

arquivamento de processos ou denúncias 
para obtenção de vantagem indevida e/ou 

favorecimento ou prejuízo de terceiros 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

inspetiva média alta elevado 
 exigências padronizadas de fundamentação de 

arquivamentos 

Chefes de 
Equipas 

Multidiscipli
nares 

Operativas 

incumprimento de prazos de prescrição de 
processos para obtenção de vantagem 

indevida e/ou favorecimento ou prejuízo 
de terceiros 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

inspetiva média alta elevado 

 alertas automáticos emitidos pela aplicação 
informática de gestão processual Chefes de 

Equipas 
Multidiscipli

nares 
Operativas 

 contacto regular entre instrutores e chefias 
para análise dos processos 

 definição de responsabilidades de controlo de 
prazos 

não obviar situações que propiciem o 
aliciamento do inspetor para, por ação ou 
omissão, favorecer ou prejudicar terceiros 

em troca de vantagem para si ou para 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

inspetiva baixa alta moderado 

 realização das ações de inspeção, fiscalização e 
auditoria em equipa com indicação nominativa 
do responsável 

Chefes de 
Equipas 

Multidiscipli
nares 

Operativas 
 evitar ações individuais na prática de 

determinados atos instrutórios 
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TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 
ÁREA DE 

ATIVIDADE 

probabilidad
e da 

ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

outrem  divulgação e facilitação dos mecanismos de 
escusa em caso de conflito de interesse 

falta de qualidade, rigor e objetividade 
nos atos inspetivos 

DE GESTÃO inspetiva média média moderado 

 acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 

Chefes de 
Equipas 

Multidiscipli
nares 

Operativas 

 seleção periódica e divulgação de boas práticas 
internas 

 ações de formação regulares sobre as  
temáticas objeto de intervenção 

 acesso e pesquisa da informação 
científica/técnica atualizada 

 emissão de alertas de prazos em sistema 
informático 

 desenvolvimento integrado dos sistemas de 
informação com vista à 
informatização/desmaterialização dos 
processos 

 uniformização de procedimentos, métodos e 
técnicas com emissão de procedimentos 
escritos, guiões, manuais e checklists 

áreas temáticas ou geográficas não 
abrangidas ou insuficientemente 

abrangidas na ação inspetiva 

DE GESTÃO inspetiva média baixa fraco 

 planeamento e controlo operacional 
centralizado Chefes de 

Equipas 
Multidiscipli

nares 
Operativas 

 análises estatísticas periódicas da atividade 
inspetiva e seus resultados, incluindo a 
distribuição geográfica, o tema e o tipo de 
entidade 

deslocação ao terreno sem as informações 
necessárias para a sua maximização, com 

prejuízo da eficiência e da imagem da 
organização 

DE GESTÃO inspetiva baixa média fraco 

 planificação prévia da ação 

Chefes de 
Equipas 

Multidiscipli
nares 

Operativas 

 formação em metodologias de pesquisa e de 
investigação 

 constituição e disponibilização de dossiers 
correntes e permanentes de cada entidade 

 acesso a bases de dados internas e externas 
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TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 
ÁREA DE 

ATIVIDADE 

probabilidad
e da 

ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

atuação no terreno sem a devida 
identificação e postura com prejuízo da 
eficiência e da imagem da organização 

DE GESTÃO inspetiva baixa média fraco 

 sedimentação da ética na cultura institucional: 
revisão, atualização e ampla divulgação de um 
Código de Ética e de regras deontológicas 

Chefes de 
Equipas 

Multidiscipli
nares 

Operativas 

 elaboração e manutenção dos perfis de 
competências profissionais por função 

 atualização e controlo de cartões, crachás ou 
outros elementos de identificação 

 realização das ações de inspeção, fiscalização e 
auditoria em equipa com indicação nominativa 
do responsável 

 evitar ações individuais na prática de 
determinados atos instrutórios 

repetição escusada de atos inspetivos na 
mesma entidade no mesmo ano 

DE GESTÃO inspetiva média média moderado 

 acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 

Chefes de 
Equipas 

Multidiscipli
nares 

Operativas 

 planeamento e controlo operacional 
centralizado 

 análises estatísticas periódicas da atividade 
inspetiva e seus resultados, incluindo a 
distribuição geográfica, o tema e o tipo de 
entidade 

 segregação de funções com separação entre a 
pesquisa tática e as atividades inspetivas no 
terreno 

entidades não abrangidas ou 
insuficientemente abrangidas na ação 

inspetiva 

DE GESTÃO inspetiva média baixa fraco 

 análises estatísticas periódicas da atividade 
inspetiva e seus resultados, incluindo a 
distribuição geográfica, o tema e o tipo de 
entidade 

Chefes de 
Equipas 

Multidiscipli
nares 

Operativas  acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 

desequilíbrio na afetação dos recursos 
humanos à instrução de processos 

DE GESTÃO inspetiva média baixa fraco 
 normativo interno para distribuição de 

processos com base em lista de distribuição 

Chefes de 
Equipas 

Multidiscipli
nares 

Operativas 
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TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 
ÁREA DE 

ATIVIDADE 

probabilidad
e da 

ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

consumo de recursos internos em 
processos de natureza disciplinar 

desnecessariamente avocados 

DE GESTÃO inspetiva baixa baixa fraco 
 normativo interno definindo quais os critérios 

objetivos para avocação de processos 
disciplinares 

Chefes de 
Equipas 

Multidiscipli
nares 

Operativas 
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Sistemas de informação, comunicação e informação 

 

 
TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 
ÁREA DE 

ATIVIDADE 

probabilidad
e da 

ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

alteração de dados informáticos para 
obtenção de vantagem indevida e/ou 

favorecimento ou prejuízo de terceiros 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

sistemas de 
informação, 

comunicação e 
documentação 

média alta elevado 

 registo de acesso a sistemas informáticos 
associados a logins e passwords e movimentos 
no mesmo 

Chefe de 
Divisão 
DCAP 

 manutenção de perfis de acesso diferenciados 
aos SI 

 restrições físicas ou controlo de acessos a 
documentos e informações 

 restrições físicas ou controlo de acessos a 
equipamentos e instalações 

perda, modificação ou adulteração de 
informação por intrusão nos SI 

DE GESTÃO 

sistemas de 
informação, 

comunicação e 
documentação 

média alta elevado 

 restrições físicas ou controlo de acessos a 
equipamentos e instalações 

Chefe de 
Divisão 
DCAP 

 restrições físicas ou controlo de acessos ao 
data center 

 estabelecimento de  e investimento continuado 
em uma infraestrutura de prevenção, deteção 
e correção de software 

 Identificação, classificação e monitorização dos 
componentes mais críticos da infraestrutura 
tecnológica 

 Testes periódicos dos sistemas redundantes a 
falhas 

 uniformização e regulação do uso dos SI 
através de políticas de segurança, utilização e 
privacidade 

 registo de acesso a sistemas informáticos 
associados a logins e passwords e movimentos 
no mesmo 

interrupção de serviços das TIC com perda 
de informação 

DE GESTÃO 
sistemas de 
informação, média média moderado 

 procedimentos periódicos regularizados de 
backup e redundância 

Chefe de 
Divisão 
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TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 
ÁREA DE 

ATIVIDADE 

probabilidad
e da 

ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

comunicação e 
documentação 

 Inspeções físicas regulares aos sistemas de 
deteção de incidentes e de controlo do meio 
ambiente 

DCAP 

 Testes periódicos dos sistemas redundantes a 
falhas 

 Identificação, classificação e monitorização dos 
componentes mais críticos da infraestrutura 
tecnológica 

insuficiência ou falta de fiablidade dos 
registos da base de dados de gestão 

documental e processual 

DE GESTÃO 

sistemas de 
informação, 

comunicação e 
documentação 

média média moderado 

 alterações ao SI com introdução de regras 
automáticas de pressupostos de validação 

Chefe de 
Divisão 
DCAP 

 ações de verificação aleatória e conciliação de 
informação 

 adoção de hábitos de cruzamento e despiste de 
erros no tratamento de dados 

 manutenção de perfis de acesso diferenciados 
aos SI 

 definição de procedimentos relativos a registos 
de informações nos SI 

 clarificação do léxico institucional em uso nos SI 

insuficiência ou desactualização das fontes 
de informação ou da informação 

documental e digital de apoio à atividade 

DE GESTÃO 

sistemas de 
informação, 

comunicação e 
documentação 

baixa média fraco 

 alargamento do acesso interno aos SI e 
repositório digital 

Chefe de 
Divisão 
DCAP 

 acesso e pesquisa da informação 
científica/técnica atualizada 

 definição de procedimentos de divulgação 
periódica de informação relevante de interesse 
geral da organização 

 acompanhamento sistemático dos conteúdos 
da intranet e website 

 revisão das publicações por elementos 
externos aos trabalhos de edição 
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TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 
ÁREA DE 

ATIVIDADE 

probabilidad
e da 

ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

insuficiência, desatualização ou excedente 
do parque informático e software 

DE GESTÃO 

sistemas de 
informação, 

comunicação e 
documentação 

média baixa fraco 

 identificação regular do parque informático e 
da infraestrutura de software 

 mediação regular da utilização e do 
desempenho das TIC 
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Recursos financeiros 

 

 
TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 
ÁREA DE 

ATIVIDADE 

probabilidad
e da 

ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

conflito de Interesses, incompatibilidades 
e impedimentos na aquisição de bens ou 

serviços 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

recursos 
financeiros 

baixa baixa fraco 

 declaração de princípios (declaração individual 
de inexistência de conflito de interesses) 

Chefe de 
Divisão DGR  definição de regras de rotatividade dos 

elementos dos Júris de concursos para 
recrutamento ou aquisições 

desvio de dinheiros e valores ou 
irregularidades nos processos de 

aquisições de obras, bens ou serviços para 
obtenção de vantagem indevida e/ou 

favorecimento ou prejuízo de terceiros 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

recursos 
financeiros 

média média moderado 

 manutenção de um manual de procedimentos 
de contratação 

Chefe de 
Divisão DGR 

 definição de regras de rotatividade dos 
elementos dos Júris de concursos para 
recrutamento ou aquisições 

 divulgação, sensibilização e formação dos 
trabalhadores para os riscos de corrupção e 
conexos 

 sedimentação da ética na cultura institucional: 
revisão, atualização e ampla divulgação de um 
Código de Ética e de regras deontológicas 

 sistematização do processo de controlo interno 
em referência às boas práticas COSO e ISO 

 ações de verificação aleatória e conciliação de 
informação 

 acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 

 rotatividade e segregação de funções 

 utilização da Plataforma de Contratação Pública 
eletrónica 

 conferências da informação intermédia e final 

 conferência por 2ª Pessoa 
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TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 
ÁREA DE 

ATIVIDADE 

probabilidad
e da 

ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

 controlo permanente dos documentos 
financeiros e contabilísticos e sua tramitação 
através do sistema informático 

sub ou sobreavaliação das necessidades 
reais e estimativas de custos 

DE GESTÃO 
recursos 

financeiros 
baixa baixa fraco 

 existência de histórico relativo a aquisições, 
gastos e consumos para o regular 
funcionamento da instituição 

Chefe de 
Divisão DGR 

 envolvimento dos serviços no plano de 
compras de consumíveis anual 

 análise comparativa de valores por rubrica nos 
diferentes departamentos (contabilidade 
analítica/de gestão/por centros de custos) 

 definição e gestão de ciclos de vida para a 
seleção, aquisição, manutenção e abate de 
equipamentos tecnológicos e outros 

não verificação de soluções internas como 
alternativa à contratação ou aquisição de 

serviços ou bens 

DE GESTÃO 
recursos 

financeiros 
baixa baixa fraco 

 manutenção de um manual de procedimentos 
de contratação 

Chefe de 
Divisão DGR 

irregularidades na aplicação de 
procedimentos normas e regulamentos de 

natureza financeira 

DE GESTÃO 
recursos 

financeiros 
baixa média moderado 

 manutenção de um manual de procedimentos 
de contratação 

Chefe de 
Divisão DGR 

 ações de verificação aleatória e conciliação de 
informação 

 acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 

 utilização da Plataforma de Contratação Pública 
eletrónica 

 conferência por 2ª Pessoa 

inexistência de ou incumprimento da 
definição de procedimentos internos de 

contratação ou aquisição de bens ou 

DE GESTÃO 
recursos 

financeiros 
baixa média moderado 

 manutenção de um manual de procedimentos 
de contratação Chefe de 

Divisão DGR  ações de verificação aleatória e conciliação de 
informação 
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TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 
ÁREA DE 

ATIVIDADE 

probabilidad
e da 

ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

serviços  acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 

 utilização da Plataforma de Contratação Pública 
eletrónica 

 conferência por 2ª Pessoa 

falta de fundamentação na escolha do 
procedimento de aquisição de bens ou 

serviços 

DE GESTÃO 
recursos 

financeiros 
baixa média moderado 

 manutenção de um manual de procedimentos 
de contratação 

Chefe de 
Divisão DGR 

ausência de rotatividade dos membros do 
júri nos procedimentos de contratação ou 

aquisição de bens ou serviços 

DE GESTÃO 
recursos 

financeiros 
média baixa fraco 

 definição de regras de rotatividade dos 
elementos dos Júris de concursos para 
recrutamento ou aquisições 

Chefe de 
Divisão DGR 

definição incorrecta ou deficiente dos 
critérios e sub-critérios de avaliação das 

propostas 

DE GESTÃO 
recursos 

financeiros 
baixa baixa fraco 

 manutenção de um manual de procedimentos 
de contratação 

Chefe de 
Divisão DGR 

 acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 

 conferência por 2ª Pessoa 

especificação do bem ou serviço a adquirir 
ou contratar dirigida a uma determinada 

marca ou fornecedor 

DE GESTÃO 
recursos 

financeiros 
baixa média fraco 

 acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 

Chefe de 
Divisão DGR 

 monitorização da execução dos contratos de 
fornecimento de bens e de serviços 

 definição e revisão de forma continuada de 
níveis de serviços de fornecedores 

 conferência por 2ª Pessoa 

contrato em desconformidade com o 
conteúdo da proposta vencedora 

DE GESTÃO 
recursos 

financeiros 
baixa média fraco 

 acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade Chefe de 

Divisão DGR 

 conferência por 2ª Pessoa 

não conferência da prestação de 
serviços/bens antes do pagamento 

DE GESTÃO 
recursos 

financeiros 
baixa média fraco 

 manutenção de um manual de procedimentos 
de contratação 

Chefe de 
Divisão DGR 
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Recursos humanos 

 

 
TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 
ÁREA DE 

ATIVIDADE 

probabilidad
e da 

ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

quebra dos deveres de transparência, 
isenção e imparcialidade na gestão de 
recursos humanos para obtenção de 

vantagem indevida e/ou favorecimento ou 
prejuízo de terceiros 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

recursos 
humanos 

média média moderado 

 divulgação, sensibilização e formação dos 
trabalhadores para os riscos de corrupção e 
conexos 

Chefe de 
Divisão DGR 

 sedimentação da ética na cultura institucional: 
revisão, atualização e ampla divulgação de um 
Código de Ética e de regras deontológicas 

 sistematização do processo de controlo interno 
em referência às boas práticas COSO e ISO 

 controlo e validação das propostas por CCA  e 
demais medidas inerentes ao SIADAP 

 acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 

 adoção, manutenção e difusão de 
metodologias, procedimentos escritos e boas 
práticas 

 autorizações e validações em estrutura 
hierárquica 

quebra dos deveres de transparência, 
isenção e imparcialidade no recrutamento 

de pessoal 

DE GESTÃO 
recursos 
humanos 

média média moderado 
 definição de regras de rotatividade dos 

elementos dos Júris de concursos para 
recrutamento ou aquisições 

Chefe de 
Divisão DGR 

quebra dos deveres de transparência, 
isenção e imparcialidade na avaliação de 

pessoal 

DE GESTÃO 
recursos 
humanos 

média média moderado 
 controlo e validação das propostas por CCA  e 

demais medidas inerentes ao SIADAP 
Chefe de 

Divisão DGR 

ausência de rotatividade dos membros do 
júri nos procedimentos de recrutamento e 

selecção 

DE GESTÃO 
recursos 
humanos 

média baixa fraco 
 definição de regras de rotatividade dos 

elementos dos Júris de concursos para 
recrutamento ou aquisições 

Chefe de 
Divisão DGR 
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TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 
ÁREA DE 

ATIVIDADE 

probabilidad
e da 

ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

irregularidades no processamento de dos 
abonos e descontos dos funcionários 

DE GESTÃO 
recursos 
humanos 

baixa baixa fraco 

 ações de verificação aleatória e conciliação de 
informação 

 autorizações e validações em estrutura 
hierárquica 

perda da motivação dos RH e consequente 
produtividade e qualidade do  trabalho 

DE GESTÃO 
recursos 
humanos 

alta alta elevado 

 elaboração e manutenção dos perfis de 
competências profissionais por função 

Chefe de 
Divisão DGR 

 adoção de práticas de responsabilidade social e 
ambiental interna e externa 

 formação de atualização 

 envolvimento dos colaboradores na vida e 
decisões da organização 

 elaboração de uma newsletter interna 

pessoalidade (insubstituição) de exercício 
de funções 

DE GESTÃO 
recursos 
humanos 

média média moderado 

 elaboração e manutenção dos perfis de 
competências profissionais por função 

Chefe de 
Divisão DGR 

 formação de atualização 

 manutenção e atualização regular de uma bolsa 
de  formadores 

 adoção, manutenção e difusão de 
metodologias, procedimentos escritos e boas 
práticas 

 rotatividade e segregação de funções 

 comunicação e divulgação intra e 
interdepartamentos das atividades e 
informações técnicas específicas 

inexistência ou fraca implementação de 
um sistema de gestão de conflitos 

DE GESTÃO 
recursos 
humanos 

média baixa fraco 

 ações de formação e sensibilização internas 
sobre a temática 

Chefe de 
Divisão DGR 

 adoção de práticas de responsabilidade social e 
ambiental interna e externa 

 potenciação da figura do mediador informal de 
conflitos 

desadequação do programa de formação DE GESTÃO formação baixa baixa fraco 
 aplicação de diagnóstico anual de necessidades 

formativas 
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TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 
ÁREA DE 

ATIVIDADE 

probabilidad
e da 

ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

às necessidades  adoção de práticas de responsabilidade social e 
ambiental interna e externa 

 
 
 

Chefe de 
Divisão DGR 

 articulação da calendarização das ações de 
formação com ações de controlo 

 manutenção e atualização regular de uma bolsa 
de  formadores 

 avaliação do processo de formação 

baixa execução do programa de formação DE GESTÃO formação baixa baixa fraco 

 aplicação de diagnóstico anual de necessidades 
formativas 

Chefe de 
Divisão DGR 

 articulação da calendarização das ações de 
formação com ações de controlo 

 manutenção e atualização regular de uma bolsa 
de  formadores 
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Recursos patrimoniais 

 

 
TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 
ÁREA DE 

ATIVIDADE 

probabilidad
e da 

ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

uso indevido de instalações, 
equipamentos e material em peculato de 

uso ou para obtenção de vantagem 
indevida 

DE 
CORRUPÇÃO 
OU CONEXO 

recursos 
patrimonia

is 
baixa baixa fraco 

 manutenção de um regulamento de uso de 
veículos e de outros equipamentos que o 
justifiquem Chefe de 

Divisão DGR  sistema de localização de viaturas com GPS 

 autorizações e validações em estrutura 
hierárquica 

extravio ou inutilização de equipamentos 
por acção humana ou causas naturais 

DE GESTÃO 

recursos 
patrimonia

is 
baixa baixa fraco 

 adoção, manutenção e difusão de 
metodologias, procedimentos escritos e boas 
práticas 

Chefe de 
Divisão DGR 

 sujeição a averiguação no âmbito disciplinar 

sub ou sobreavaliação das necessidades 
reais de bens, equipamentos e 

consumíveis 

DE GESTÃO 

recursos 
patrimonia

is 
média baixa fraco 

 existência de histórico relativo a aquisições, 
gastos e consumos para o regular 
funcionamento da instituição 

Chefe de 
Divisão DGR 

 envolvimento dos serviços no plano de 
compras de consumíveis anual 

 definição e gestão de ciclos de vida para a 
seleção, aquisição, manutenção e abate de 
equipamentos tecnológicos e outros 

desperdício de consumíveis e outros 
recursos patrmoniais de uso corrente 

DE GESTÃO 

recursos 
patrimonia

is 
média baixa fraco 

 adoção, manutenção e difusão de 
metodologias, procedimentos escritos e boas 
práticas 

Chefe de 
Divisão DGR 

 ações de formação e sensibilização internas 
sobre a temática 

 conferência/identificação/inventariação regular 
do 
património/equipamentos/serviços/existências 

 adoção de práticas de responsabilidade social e 
ambiental interna e externa 
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TIPIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

 
RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO 

DO RISCO RISCO IDENTIFICADO TIPO 
ÁREA DE 

ATIVIDADE 

probabilidad
e da 

ocorrência 

gravidade da 
consequência 

graduação do 
risco 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

Omissão ou incorreção na contagem e 
registo de existências 

DE GESTÃO 

recursos 
patrimonia

is 
baixa baixa fraco 

 conferência por 2ª Pessoa 

Chefe de 
Divisão DGR 

 conferência/identificação/inventariação regular 
do 
património/equipamentos/serviços/existências 

 adoção, manutenção e difusão de 
metodologias, procedimentos escritos e boas 
práticas 

Supressão de bem por 
desgaste/avaria/outros sem respetivo 

auto de abate 

DE GESTÃO 

recursos 
patrimonia

is 
baixa baixa fraco 

 acompanhamento e supervisão hierárquica da 
atividade 

Chefe de 
Divisão DGR  conferência/identificação/inventariação regular 

do 
património/equipamentos/serviços/existências 

dano ou desperdício do património 
arquivístico ou com interesse histórico 

DE GESTÃO 

recursos 
patrimonia

is 
média baixa fraco 

 acondicionamento dos documentos utilizando 
os sistemas e materiais adequados 

Chefe de 
Divisão DGR 

 rotinas de revisão, limpeza, acondicionamento, 
restauro e  conservação da documentação, 
incluindo a de valor histórico 

 definição/revisão de procedimentos relativos 
ao manuseamento e arquivo de documentos 

 

 

 

  


