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Sumário Executivo 

 

 

A.  Enquadramento do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas 

 

O Serviço de Auditoria Interna nos termos do art.º 19.º do Anexo III, do Decreto-Lei n.º 18/2017, de 

10 de fevereiro, elabora o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da ULSBA. 

A par disso, deve também efetuar a monitorização do mesmo, elaborando o Relatório de Execução. 

 

O Conselho de Prevenção da Corrupção, na sua reunião de março de 2009, considerou que “a 

atividade de gestão e administração de dinheiros, valores e patrimónios públicos, seja qual for a 

natureza da entidade gestora – de direito público ou de direito privado, administrativa ou 

empresarial – deve, nos termos da Constituição da República e da lei, pautar-se por princípios de 

interesse geral, nomeadamente, de prossecução do interesse público, da igualdade, da 

proporcionalidade, da transparência, da justiça, da imparcialidade, da boa-fé e da boa 

administração”.  

 

Assim, recomendou para todas estas áreas, que envolvem interesses públicos a identificação dos 

riscos de corrupção e infrações conexas, mediante a elaboração de um Plano. E ainda a sua 

monitorização por forma a que haja uma diminuição dos mesmos. 

 

De acordo com o descrito, o presente relatório tem como objetivo a monitorização do PPRCIC, por 

parte do Serviço de Auditoria Interna, no sentido da mitigação dos riscos identificados. Na sequência, 

a verificação da aplicação das medidas de prevenção descritas nas matrizes de risco, colaborando 

assim, no processo de melhoria contínua da Governação, diminuição do risco e melhoramento do 

sistema de controlo interno. 
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B.  Processo de mitigação de risco e conceito de controlo interno 

 

O Serviço de auditoria Interna da ULSBA adotou o processo de avaliação do risco descrito no capítulo 

VI do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas. Conforme as variáveis 

“impacto de risco” e “probabilidade de ocorrência”, a primeira, respeitante ao impacto que o risco 

identificado tem na área em causa e, a segunda, relacionada com a sua probabilidade de ocorrer, foi 

classificado numa escala de zero a vinte pontos. Por conseguinte, o responsável pela área em causa, 

deve definir uma ou mais medidas a implementar para mitigação desse mesmo risco. 

 

A diminuição de riscos de corrupção e infrações conexas tem impacto ao nível da Governação e, 

também, no melhoramento do sistema de controlo interno da instituição combatendo a fraude. 

Pretende-se, assim,  um sistema de controlo interno que não permita a ocorrência destes riscos. 

 

De acordo com a ISA nº 35 da International Standards Auditing “o controlo interno é o processo 

concebido, implementado e mantido pelos encarregados da Governação, pela gerência e por outro 

pessoal para proporcionar segurança razoável acerca da consecução dos objetivos de uma entidade 

em responsabilidade à fiabilidade do relato financeiro, eficácia e eficiência das operações e 

cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis.” 

 

Nesta perspetiva, o Serviço de Auditoria Interna desenvolveu o seu trabalho, tendo em vista diminuir 

os riscos de corrupção e infrações conexas, contribuindo para fortalecer o sistema de controlo 

interno da instituição, conforme descrito no ponto seguinte. 

 

C.  Descrição do trabalho desenvolvido  

 

A identificação dos riscos é da competência dos serviços e Conselho de Administração da ULSBA 

cabendo ao SAI a adoção de uma metodologia específica para elaboração e monitorização do PPRCIC. 

O processo nº 1 descreve os procedimentos adotados pelo SAI nessa monitorização. 
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Processo 1: Metodologia seguida pelo SAI na elaboração do relatório de execução do PPRCIC 

 

 

 

O SAI recolheu um conjunto de documentos, nomeadamente, regulamentos dos serviços, manuais, 

legislação, entre outros pedidos que solicitou aos diversos serviços da ULSBA. Em simultâneo, foi 

efetuada uma Check List/Questionário para avaliar o sistema de controlo interno das áreas 

mencionadas. Tendo em conta essa informação foram elaboradas as matrizes de risco e solicitado 

aos serviços/áreas identificadas os principais riscos bem como as medidas de prevenção a serem 

implementadas para mitigação dos riscos. O SAI após receber as matrizes e as analisar inseriu-as no 

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas. 

 

Assim, no PPRCIC de 2021, foram consideradas dez áreas suscetíveis de abrangerem riscos de 

corrupção e infrações conexas. Foram identificados 61 riscos de corrupção e infrações conexas e 

sugeridas 124 medidas preventivas de mitigação dos riscos identificados. Após monitorização 

constata-se que foram implementadas 60,48 %, estão em execução 33,87 % e não foram 

implementadas 5,65%. O resultado do trabalho desenvolvido está descrito no presente relatório. 
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I – Enquadramento da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo 

 

A ULSBA foi criada pelo Decreto Lei n.º 183/2008, de 4 de setembro, sendo uma entidade coletiva de 

direito público e natureza empresarial, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial, nos termos do Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de dezembro. Rege-se pelo regime jurídico 

aplicado às entidades públicas empresariais com as especificidades do diploma identificado e pelo 

regulamento interno homologado em Conselho de Administração bem como as normas em vigor para 

o Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

 

1.  Apresentação da Unidade Hospitalar 

 

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (doravante ULSBA) tem como objetivos principais a 

prestação de cuidados de saúde primários, hospitalares, continuados e diferenciados à população, 

primando pela excelência, e também, assegurar as atividades de saúde pública e os meios necessários 

ao exercício das competências da autoridade de saúde na área geográfica de abrangência. 

 

A sua atividade é exercida em dois níveis de cuidados conforme descrito: 

 

 Cuidados de saúde primários: assegurados pelo Departamento de Cuidados de Saúde 

Primários (DCSP) que integra os Centros de Saúde de Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, 

Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa, Vidigueira e 

respetivas Unidades Funcionais, bem como a Unidade de Saúde Pública (USP), a Unidade de 

Recursos Assistenciais Partilhados (URAP), o Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP) e o 

Centro de Aconselhamento e Deteção (CAD).  

 Cuidados de saúde hospitalares: assegurados no Hospital José Joaquim Fernandes, cuja 

carteira de serviços inclui as seguintes especialidades médicas e cirúrgicas: Anestesiologia, 

Cardiologia, Cuidados Intensivos e Intermédios, Medicina Interna, Fisiatria, Pediatria e 

Neonatologia, Psiquiatria, Pedopsiquiatria, Hematologia, Pneumologia, Neurologia, Cirurgia 

Geral, Ortopedia, Urologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Ginecologia/Obstetrícia. 
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A ULSBA não possui médicos oncologistas, contudo, desenvolve esta atividade, através de um polo 

de proximidade, com o Hospital Espírito Santo em Évora. 

 

Em termos de serviços de apoio clínico a carteira engloba Imagiologia, Patologia Clínica, 

Imunohemoterapia, laboratório de Anatomia Patológica (cujo funcionamento é assegurado através 

do protocolo de colaboração com o serviço de Anatomia Patológica do Hospital do Espírito Santo em 

Évora), Medicina Física e Reabilitação, Unidade de Técnicas Minimamente Invasivas e, ainda, uma 

unidade de endoscopia (não existe na  ULSBA a especialidade de gastroenterologia, sendo a atividade 

desenvolvida apenas no âmbito da realização de exames endoscópicos por médicos 

gastroenterologistas contratados em regime de prestação de serviços) (R&C ULSBA:2020). 

 

Adicionalmente, a ULSBA integra a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e a 

Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP), respetivamente, através das Equipas Comunitárias de 

Cuidados Integrados (ECCI) existentes em alguns concelhos e da Equipa Intra-Hospitalar de Suporte 

em Cuidados Paliativos (EIHSCP) e duas ECSCP já mencionadas. (R&C ULSBA 2020).  

 

Ao nível da sua organização interna a ULSBA é constituída por treze centros de saúde, 

nomeadamente, CS Aljustrel, CS Almodôvar, CS Alvito, CS Barrancos, CS Beja, CS Castro Verde, CS 

Cuba, CS Ferreira do Alentejo, CS Mértola, CS Moura, CS Ourique, CS Serpa e CS Vidigueira. Possui 

ainda uma Unidade de Saúde Familiar e mais de 60 Extensões de Saúde. 

 

A rede de Urgência/Emergência da ULSBA é constituída por: 

 

 Serviço de Urgência Geral; 

 Obstetrícia e Pediatria; 

 Serviço de Urgência Básica de Castro Verde; 

 Serviço de Urgência Básica de Moura; 

 Uma viatura médica de Emergência e Reanimação VMER; 

 Duas ambulâncias de suporte imediato de vida (Sub de Castro Verde e Sub de Moura). 
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2. Missão, objetivos e valores 

 

Visão 

 
Como entidade que presta cuidados de saúde diferenciados a uma população, essencialmente, 

residente no Baixo do Alentejo, a ULSBA partilha uma Visão de multidisciplinariedade de vários 

serviços primando pela excelência clínica. Assume-se como uma Unidade Hospitalar de referência 

focada na persecução da eficácia e eficiência técnica, assumindo valores de responsabilidade social.  

 

Missão 

 

Tem ainda como missão a prestação de cuidados de saúde integrados, com qualidade e em tempo útil 

a custos socialmente comportáveis, num quadro de eficiência e eficácia, articulando-se com outros 

serviços de saúde e instituições sociais da sua área de atuação. 

 

No desenvolvimento da sua atividade a ULSBA e os seus trabalhadores adotam uma atitude centrada 

no utente/doente, no profundo respeito pela dignidade da vida humana, prevenção e promoção da 

saúde individual e da comunidade, acessibilidade e equidade, bem como na prestação dos cuidados 

e obtenção de ganhos em saúde visando a melhoria progressiva dos indicadores de saúde da 

população do Baixo Alentejo.  

 

A par das atividades assistenciais ministra ações de formação, treino e investigação consideradas 

necessárias à evolução técnico-profissional dos trabalhadores e colaboradores da ULSBA (PPRCIC: 

2021). 
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Ao nível dos cuidados de saúde primários pretende-se, pela excelência médica, assegurar a cobertura 

de médico de família a todos os utentes inscritos, a promoção de boas práticas de saúde e medidas 

preventivas que garantam a manutenção da saúde comunitária. 

 

Nos cuidados de saúde hospitalares pretende-se manter e garantir o acesso a consultas de 

especialidade aos meios complementares de diagnóstico e terapêutica e, também, cirurgias em 

tempo útil, bem como, o cumprimento dos tempos recomendados no atendimento urgente, 

promovendo os recursos necessários para os utentes acederem aos mesmos. 

 

Ao nível dos recursos humanos pretende-se preservar o acesso dos mesmos aos meios e recursos 

necessários ao seu desenvolvimento profissional, através de uma formação profissional adequada e 

contínua, bem como conseguir o recrutamento de profissionais carenciados, como médicos, 

enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica e assistentes operacionais. (PPRCIC:2021) 

  

Valores 

 
Fazem parte da cultura organizacional da ULSBA os seguintes valores: 

 

 Atitude centrada no utente/doente e respeito pela dignidade da vida humana, através da 

prevenção e promoção da saúde individual e da comunidade; 

 Acessibilidade e equidade na prestação dos cuidados; 

 Obtenção de ganhos em saúde visando a melhoria progressiva do nível de todos os indicadores 

de saúde das populações da área de influência da ULSBA; 

 Ética, integridade e transparência; 

 Cultura do conhecimento da excelência técnica e da racionalidade; 

 Cultura da multidisciplinaridade, da cooperação e da lealdade, potenciando um bom clima 

organizacional; 

 Qualidade, assegurando os melhores níveis de resultados e de serviço; 

 Humanização dos cuidados de saúde; 

 Reforço da cidadania. 
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Objetivos 

 
No desenvolvimento da sua atividade a ULSBA prossegue os seguintes objetivos primordiais: 

 

1. Prestação de cuidados de saúde primários, diferenciados e continuados à população, 

designadamente aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde e aos beneficiários dos 

subsistemas de saúde, ou de entidades externas que com ele contratualizem a prestação de 

cuidados de saúde a todos os cidadãos em geral, bem como assegurar as atividades de saúde 

pública e os meios necessários ao exercício das competências da autoridade de saúde; 

 

2. Desenvolvimento de atividades de investigação, formação e ensino. 

 

São inerentes a estes objetivos: 

 

 A prestação de cuidados de saúde de qualidade e acessíveis em tempo oportuno através da 

racionalização dos recursos; 

 A promoção da eficiência e eficácia num quadro sustentável de desenvolvimento económico 

e financeiro; 

 A integração plena de cuidados de saúde pública primários, hospitalares e continuados; 

 O estabelecimento e reforço da articulação entre os cuidados de saúde primários e 

hospitalares e a Rede de Cuidados Continuados Integrados; 

 O cumprimento integral das metas negociadas/contratualizadas com o Ministério da Saúde 

através de Contrato-Programa e da execução do Plano de Atividades; 

 O estabelecimento de Protocolos e Parcerias com outras entidades públicas ou privadas 

integradas na comunidade (PPRCIC:2021). 
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3. Organização Interna da ULSBA 

 

A ULSBA é constituída por três Órgãos Sociais: 

 Conselho de Administração; 

 Fiscal Único; 

  Conselho Consultivo.  

 

 3.1 O Conselho de Administração 

 

A constituição do Conselho de Administração da ULSBA está tipificada nos seus estatutos conforme 

art.º 21.º do anexo ao decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro. A nomeação, competências, 

funcionamento e mandato do mesmo, regem-se pelos art.º 6º, 7º, 11º, 12º e 14º do referido diploma. 

 

Tabela 1: Mandato do Conselho de Administração 

 

Fonte: Despacho 3455/2020, de 19 de março e RCM nº200/2019, de 27 de dezembro 

 

 

Cargo Titular Nomeação Mandato

Presidente e Diretora Clínica 
área Cuidados Saúde 

Primários

Maria da Conceição Lopes 
Baptista Margalha

Despacho nº 3455/2020, de
19 março e RCM nº 200/2019,
de 27 de dezembro

01-01-2020 a 31-12-2022

Vogal Executiva Iria Cristina Martins 
Manangão Velez

Despacho nº 3455/2020, de
19 março e RCM nº 200/2019,
de 27 de dezembro

01-01-2020 a 31-12-2022

Vogal Executiva Patrícia Isabel Silvestre 
Ataíde

Despacho nº 3455/2020, de
19 março e RCM nº 200/2019,
de 27 de dezembro

01-01-2020 a 31-12-2022

Vogal Executivo nomeado 
pela CIMBAL

Manuel Francisco Carvalho 
Soares

Despacho nº 3455/2020, de
19 março e RCM nº 200/2019,
de 27 de dezembro

01-01-2020 a 31-12-2022

Vogal Executivo com 
funções Diretor Clínico para 
a área dos Cuidados Saúde 

Hospitalares

José Aníbal Fernandes Soares
Despacho nº 3455/2020, de
19 março e RCM nº 200/2019,
de 27 de dezembro

01-01-2020 a 31-12-2022

Vogal Executivo com  
funções de Enfermeiro 

Diretor

Joaquim Manuel Castanho 
Brissos

Despacho nº 3455/2020, de
19 março e RCM nº 200/2019,
de 27 de dezembro

01-01-2020 a 31-12-2022
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3.2 O Órgão de Fiscalização – Fiscal Único 

 
O Fiscal Único é o órgão responsável pelo controlo da legalidade, regularidade, boa gestão financeira 

e patrimonial da ULSBA. As suas competências estão tipificadas no art.º 18.º do Anexo III, do Decreto-

Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro. Conforme Despacho n.º 1517/2016, de 29 de dezembro, do 

Senhor Secretário de Estado Adjunto do Tesouro e das Finanças, para o triénio de 2016-2018, foi 

designado o Fiscal Único descrito na tabela nº 2. 

 

Tabela 2: Composição do Fiscal Único 

 
                               Fonte: Despacho nº 1517/2015, de 29 de dezembro 

 

O mandato do Fiscal Único terminou em dezembro de 2018, contudo, mantém-se em funções nos 

termos do n.º 7, do art.º 17.º do decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, no qual é mencionado 

“cessando o mandato, o Fiscal Único mantem-se em exercício de funções até à designação de novo 

titular ou à declaração ministerial de cessação de funções.” 

 

3.3 O Conselho Consultivo 

 

O Conselho Consultivo foi nomeado por Despacho n.º 3813/2013, de 1 de março, do Senhor Ministro 

da Saúde. Nos termos do n.º 4 do art.º 21.º do decreto-Lei n.º 183/2008, de 4 de setembro, 

republicado pelo decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, a duração do mandato deste órgão 

social é de três anos e foi renovado pelo mesmo período. 

 

 

C argo T itular N o meação M andato

F isca l Único  Efect ivo

CRC - Colaço, Rosa &
Associado, SROC, inscrito no
Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas sob o nº 89 e na CM VM ,
sob o nº 20161416, representada
por M aria Fernanda Barreto
M endonça Colaço , inscrita na
Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas, sob o nº 938 e na CM VM , 
sob o nº 20160555

Despacho nº 1517/2016, de 29 de
dezembro, do Senhor Secretário
de Estado Adjunto do Tesouro e
das Finanças

2016 - 2018

F isca l Único  Suplente

Luís M anuel da Silva Rosa,
inscrito na Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, sob o nº 628 e
na CM VM , sob o  nº 20160274

Despacho nº 1517/2016, de 29 de
dezembro, do Senhor Secretário
de Estado Adjunto do Tesouro e
das Finanças

2016-2018
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4. Os recursos humanos 

 

A ULSBA no final de 2020 possuía um total de 1821 funcionários, mais 6,1% comparativamente a 

2019, cujo valor total era de 1717. Desses funcionários, seis pertencem ao Conselho de 

Administração, catorze são cargos dirigentes (sem pertencerem ao órgão de Gestão) e 1801 

distribuídos pelas diversas categorias de profissionais. Realçar ainda que 1303 exerciam funções nos 

cuidados de saúde hospitalares e 518 nos cuidados de saúde primários. 

 

O aumento significativo de funcionários de 2019 para 2020, deveu-se, sobretudo, às necessidades de 

contratação de profissionais por causa da Pandemia Covid_19, conforme quadro mencionado: 

 

Tabela 3: Contratação de profissionais na pandemia Covid-19 

 
                                     Fonte: SRH 

 

A ULSBA em 31/12/2021, apresentava 1808 funcionários dos quais 669 possuíam contrato de 

trabalho em funções públicas (CTFP). Este mapa de pessoal, nos termos do nº 2, art.º 29º do decreto-

Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, tem carácter residual, sendo os lugares, extinguidos da base para 

o topo, quando vagarem. Os funcionários com contrato individual de trabalho, em 31/12/2021, 

totalizavam 1069. Na mesma data, os contratos de trabalho a termo resolutivo, perfaziam 60 

trabalhadores.  

 

 

 

Grupo Profissional Nº de profissionais

Pessoal Médico 5

Pessoal de Enfermagem 13

Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 3

Assistente Operacional 35

Assistente Técnico 3

Total 59
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O presente quadro apresenta a evolução dos recursos humanos da instituição desde o ano 2015 até 

2021. 

Quadro 1: Evolução dos recursos humanos desde 2015 a 2021 

 

Fonte: SRH 

 

 No período 2015 a 2021, houve um acréscimo de 174 funcionários, em especial, entre os anos 2019 

e 2020, devido à necessidade de contratação de profissionais por causa da pandemia Covid-19. 

Acrescendo a essa necessidade, existe a dificuldade de fixar médicos na zona do Baixo Alentejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período: Janeiro a Dezembro

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Contrato Trabalho em Funções Públicas (CTFP) 669 708 742 770 785 793 813

Contrato Individual de Trabalho sem Termo (CIT S/Termo) 951 893 857 804 775 711 681

Contrato Individual de Trablho com Termo (CIT C/Termo) 118 69 48 35 26 68 51

Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Incerto 60 78 59 63 57 63 76

Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Certo 0 0 0 0 0 0 3

Avença 1 1 1 1 1 1 1

Cedência Ocasional de Interesse Público 9 11 10 7 8 7 9

Total 1808 1821 1717 1680 1652 1643 1634

Períodos
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II – Medidas adotadas na ULSBA no âmbito de riscos emergentes 

 

A pandemia da doença Covid-19 trouxe enormes modificações ao nível dos procedimentos internos 

das instituições. No caso, a ULSBA como entidade pertencente ao SNS tem responsabilidade na 

aplicação das medidas tendentes a evitar a propagação da mesma. E nesse sentido, é 

responsabilidade dos serviços de Auditoria Interna monitorizar as principais medidas aplicadas no 

âmbito da doença em causa explicadas no presente relatório. 

 

Efetivamente, o SAI da ULSBA identificou uma nova geração de riscos na instituição, procurando 

sensibilizar a unidade hospitalar para adotar medidas preventivas tendentes à mitigação deste tipo 

de riscos. Na situação descrita inserem-se os riscos sobre a doença Covid-19, a adequação do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados e, também, a segurança da informação, em especial, 

os novos desafios de digitalização da instituição. 

 

Assim, focalizando cada área em concreto, o SAI adotou uma metodologia específica, conforme as 

circunstâncias e possibilidade que o mesmo dispõe e descritas de seguida: 

 

 Regulamento Geral de Proteção de Dados 

 

Foi introduzida uma matriz de risco relacionada com o Regulamento Geral de Proteção de Dados no 

Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas de 2021. A nova legislação sobre a 

temática em causa é recente e as unidades hospitalares estão a adaptar-se às novas exigências da 

mesma, nomeadamente, efetuarem um inventário de dados pessoais e sensíveis, determinarem o 

ciclo de vida dos dados, os riscos envolvidos, a definição de medidas de segurança para cada processo 

identificado. A par disso, a elaboração de um Manual/Regulamento de Proteção de Dados, a execução 

de um PIA (Assessements Protection Impact), realização de um Código de Conduta, são medidas 

importantes a serem implementadas. 

 

Assim, o SAI inseriu no Plano Anual de Auditoria Interna para 2021, uma auditoria relativa ao 

Regulamento Geral de Proteção de Dados. A mencionada auditoria foi concluída em dezembro de 

2021. O SAI sugeriu sete recomendações nesta área, tendo em vista a adequação da ULSBA ao RGPD 

e a consequente mitigação de riscos.  
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Durante a realização da auditoria em causa, a ULSBA nomeou um novo Encarregado de Proteção de 

Dados, após o anterior ter solicitado a sua demissão. Assim, prevê-se a inclusão, no Plano Anual de 

Auditoria Interna da ULSBA, nos próximos anos, de uma auditoria de Fallow-Up para verificação da 

aplicação das recomendações em causa. 

 

 Segurança da Informação 

 

A segurança da informação é uma das áreas que comporta mais riscos aos hospitais do SNS, no 

contexto das sociedades modernas, com ênfase nos sistemas informáticos. Assim, os SSTI requerem 

uma atualização rápida aos contextos e exigências da crescente digitalização nas instituições. 

 

Nesta medida, o SAI deu enorme importância aos riscos em causa, que constituem verdadeiras 

ameaças à vulnerabilidade da segurança da informação. Por conseguinte, seria inviável realizar uma 

auditoria interna à área do RGPD, sem em simultâneo, efetuar os controlos relacionados com esta 

temática. 

 

Foi assim realizada uma auditoria interna, sobretudo, para mitigação dos riscos, cuja conclusão 

ocorreu em dezembro de 2021. Da mesma, resultaram três recomendações, em especial, a redação 

da política de segurança da informação da ULSBA, sua comunicação ao coletivo institucional e 

também o cumprimento da legislação relativa à nomeação do “encarregado da segurança”, que 

reporta às entidades competentes os incidentes e elabora os relatórios legais exigidos. 

 

Decorrente da situação descrita, o Coordenador do SSTI da ULSBA, ministrou formação específica 

comunicando à ULSBA a nova política de segurança da informação. O processo está em fase de 

conclusão. 

 

Também, e decorrente desta situação, o Coordenador do SSTI inseriu na matriz do risco do serviço, 

algumas medidas preventivas relacionadas com este tema. O resultado da sua monitorização está 

refletido no presente relatório em capítulo próprio. 
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 Doença SARS-COV2 

 

Sobre os riscos associados à pandemia do Covid-19, o SAI não incluiu nenhuma matriz no Plano de 

Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, nem os diretores/coordenadores dos 

serviços da ULSBA abordaram esta temática. Apesar disso, o SAI procurou inteirar-se das medidas 

ocorridas nesta área tendo, inclusive, inserido no Plano de 2022, um capítulo sobre a doença SARS-

COV2, onde foram inseridas algumas sugestões de carácter geral para aplicação na ULSBA, como as 

descritas: 

 

 A instituição deve assegurar no período pandémico, o controlo necessário para garantir a 

inexistência de conflitos de interesses, a transparência dos procedimentos de contratação 

pública e a integridade da execução dos contratos públicos, em especial, nas áreas da saúde 

ou infraestruturas; 

 Reforçar os meios e instrumentos necessários para garantir a transparência, imparcialidade 

e integridade na atribuição de auxílios públicos e de prestações sociais com o eventual 

recurso a plataformas de informação digital ou a portais de transparência; 

 Garantir a criação de instrumentos de monitorização e de avaliação concomitante da 

aplicação dos auxílios públicos em obediência ao princípio da eficiência e da eficácia na 

aplicação de dinheiros públicos; 

 Exercer um controlo efetivo sobre as operações de intervenção pública e noutras entidades 

privadas beneficiárias, considerando em especial, os sinais de alerta de risco de 

irregularidades, por forma a salvaguardar a legalidade, a correta aplicação dos recursos e a 

sua afetação às finalidades previstas. 

 

Estas medidas serão alvo de monitorização em 2022, sobretudo, através da realização de auditorias 

previstas. 

 

Relacionado com a doença em causa, e entre outras medidas, o Conselho de Administração aplicou 

as medidas descritas na tabela nº 4 conforme notas de serviço publicadas no site institucional da 

ULSBA. 

 



Rela             Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de    
Corrupção e Infrações Conexas 

 

Página 22 de 53 
 

 

Tabela 4: Medidas implementadas pelo órgão de Gestão no âmbito da doença SARS-COV2 

 

Nota de Serviço Data Assunto

39 22/10/2021 Procedimentos sobre a norma DGS 19/2020

36 07/10/2021 Retoma das visitas nos serviços de internamento

33 30/08/2021 Procedimentos a adotar em doentes com teste positivo  para SARS-COV2 com contagens elevadas

32 06/08/2021 Testagem de internados

31 23/07/2021 Recomendações de medidas preventivas para controlo  da dessiminação

29 02/07/2021 Orientações para utilização dos testes TRAg (testes rápidos)

17 01/04/2021 Consulta Fallow-Up Covid 19

11 03/02/2021 Aumento da capacidade da medicina intensiva e enfermaria COVID 19 - A lucação  de médicos à medicina COVID, internamento  e urgência

6 25/01/2021 Alteração da ementa do  refeitório e dos serviços de internamento 

5 22/01/2021 Decreto-Lei n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro - Faltas dos pro fissionais decorrentes e suspensão das atividades letivas

4 20/01/2021 Circuitos dos serviços de internamento Covid 19

2 14/01/2021 Decreto  Lei n.º 6-B /2021, de 13 de janeiro  - Teletrabalho  e organização do  trabalho

1 06/01/2021 Apelo  ao  não gozo de férias no âmbito do COVID-19

105 02/12/2020 Admissão  de doentes com história de infeção por SARS-COV2 na ULSBA

104 02/12/2020 Admissão  na rede de urgência/emergência

102 25/11/2020 Artº 6º-E do Decreto-Lei nº 99/2020, de 22 de novembro - Acréscimo de férias

101 22/11/2020 Testes RNA-SARS-COV2 por PCR RT - cuidados de saúde primários

99 19/11/2020 Férias nos serviços de medicina e medicina Intensiva

98 13/11/2020 Testes SARS-COV2 nos serviços de internamento/procedimentos

94 06/11/2020 Criação  de áreas de atendimento  para doenças respirató rias

93 03/11/2020 Teletrabalho e organização do  trabalho

91 30/10/2020 Normas e procedimentos a cumprir para garantir a segurança de todos os pro fissionais e utentes/doentes

89 22/10/2020 Alterações da lo tação dos serviços de internamento do HJJF

88 21/10/2020 Execução de testes rápidos de SARS-COV2 por biologia mo lecular no  serviço  de patologia clínica

87 07/10/2020 Recomendações de medidas preventivas para controlo  da dessiminação

85 27/09/2020 Suspensão  do gozo de férias dos pro fissionais da ULSBA - Actualização

84 21/09/2020 Plano para diagnóstico do SARS-COV2 no SPC

73 20/07/2020 Uso adequado de EPIs na ULSBA

71 05/06/2020 Requisição de transportes para a realização  de testes Covid-19

70 03/06/2020 Regras para adoção  do regime de teletrabalho

69 01/06/2020 Divulgação  do fluxograma -  Trace Covid 19

68 29/05/2020 Alteração do  pedido  de testes SARS-COV 2

67 20/05/2020 Atendimento  nos serviços de urgência básica de M oura e Castro Verde no âmbito COVID 19

37 25/03/2020 Apoio  do serviço de psiquiatria da ULSBA aos pro fissionais e utentes

23 16/03/2020 Decreto-Lei nº 10-A/2020 de 13 de março

21 16/03/2020 Serviços mínimos - Fase 3 de mitigação

16 11/03/2020 Restrições de visitas nos serviços de internamento do HJJF

14 11/03/2020 Prevenção  e controlo de infeção por novo coronavírus

13 11/03/2020 Exercício  de vo luntariado na ULSBA

11 09/03/2020 Registos relativos a Covid 19

10 09/03/2020 Comissões de serviço para ações de formação
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III – Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas 

 

Nos termos do n.º 13, art.º 19º do decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, dos Estatutos das 

Unidades Locais de Saúde, o Serviço de Auditoria Interna deve elaborar um relatório anual de 

Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, para aprovação do 

Conselho de Administração e submetido por este, ao Conselho de Prevenção da Corrupção e aos 

membros do Governo das áreas da Saúde e Finanças. O relatório em causa tem por base os riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas, identificados pelos responsáveis de serviços/áreas da ULSBA, bem 

como as medidas de prevenção inseridas no mesmo. Desta forma, o SAI procedeu à elaboração do 

mencionado documento apresentando de seguida os resultados da sua monitorização. 

 

1.  Enquadramento do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas 

 

No cumprimento da Recomendação n.º 1/2009, de 1 de julho, do Conselho de Prevenção da 

Corrupção (CPC), foi elaborado o Plano de Prevenção de Riscos da Corrupção e Infrações Conexas, 

para o ano de 2021, aprovado pelo Conselho de Administração em 27/05/2021 através da ATA n.º 

20. 

 

Ainda de acordo com a mesma é solicitado pelo Conselho de Prevenção da Corrupção a definição e 

identificação dos vários responsáveis envolvidos na gestão do Plano, sob a direção do órgão máximo 

da instituição, bem como, a elaboração de um relatório sobre a Execução do Plano.  Também é 

solicitado a todos os organismos de controlo, inspeção e auditoria, que nas suas ações verifiquem, de 

acordo com a natureza das mesmas, se as entidades sob o seu controlo dispõem e aplicam 

efetivamente os planos de risco exigidos pelos princípios enunciados, mencionando tais factos nos 

seus relatórios, bem como, sendo caso disso, as razões que motivaram a não resposta. 
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Assim, levando em consideração as recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção foi 

efetuada a monitorização do Plano, para verificação do grau de implementação das medidas 

identificadas em cada área e descritas nos “Templates do risco”. Na sequência, foi elaborado este 

relatório do ano 2021. 

 

Estes procedimentos, exigem um acompanhamento constante e um controlo eficaz, visando obter 

uma melhoria contínua dos processos internos nas áreas mais sensíveis e que comportam maior 

risco. Será necessária a avaliação da execução do PPRCIC e, também, identificação de situações 

potenciadoras de novos riscos bem como da revisão/atualização do próprio Plano. 

 

A coordenação e elaboração do Relatório de Execução do PPRCIC é da responsabilidade do Serviço 

de Auditoria Interna nos termos da Secção III, al e) nº 2 do art.º 19º do Estatuto das ULS, decreto-lei 

n.º 18/2017, de 10 de fevereiro. Nessa função, articula-se com o órgão de gestão e diversos 

serviços/áreas da ULSBA. 

 

2. Os riscos de corrupção e infrações conexas 

 

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas junto com o Código de Ética devem 

refletir a dimensão social e ética, plasmados no serviço público e responsabilidade profissional, 

devendo ser do conhecimento de todos os profissionais da ULSBA, para existir uma abordagem 

sistémica ao nível dos conceitos de “Risco”, “Corrupção” e “Infrações Conexas”. À luz desta ideia, 

convém esclarecer o significado dos mesmos: 

 

 Risco” – O facto gerador de risco, eventual, ou circunstancial, de ocorrência provável e 

futura, suscetível de gerar corrupção ou infração conexa e medido numa escala de 

probabilidade de ocorrência e gravidade das suas consequências, positivas ou negativas, 

atendendo ao efeito produzido nos objetivos organizacionais. 

 

 “Corrupção” – configura o ato, evento ou circunstância, onde o agente que desempenha 

uma função de cariz público obtém para o mesmo ou terceiros uma vantagem patrimonial, 

ou não, no exercício das suas funções e classificada da seguinte forma: 
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Ilustração 1: Classificação da corrupção 

                             

                                                                                  Fonte: PPRCIC 2021 

 Infração conexa – tipifica um comportamento não desejável entre o agente público e o bom 

funcionamento das instituições públicas para obtenção de vantagem ou compensação para 

o agente público. De entre muitas podemos destacar as seguintes: 

 

Ilustração 2:Tipos de infrações conexas 

 

 
                                                   Fonte: PPRCIC 2021 

 

Classificação da 
corrupção

Recebimento 
indevido de 

vantagem (artº 372º 
CP)

Corrupção passiva 
(artº 373º CP)

Corrupção Ativa 
(artº 374º CP)
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Ilustração 3: Tipos de infrações conexas 

 

 
                                                Fonte: PPRCIC 2021 

 

3. Funções e responsabilidades dos intervenientes 

 

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas identifica as responsabilidades 

dos diversos intervenientes sobre os recursos necessários e disponíveis e a forma de intervenção ao 

nível do mesmo. O quadro seguinte, extraído e adaptado do Plano de Prevenção da Corrupção do 

Tribunal de Contas, permite estratificar os diferentes graus de risco na gestão da instituição. 
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Quadro 2: Gestão de risco por nível de intervenção 

Fonte: Tribunal de Contas, adaptado pelo SAI 

 

4. Áreas de risco 

 
 

A lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, que cria o Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), a 

funcionar junto do Tribunal de Contas, considera no art.º 7º da citada Lei, atividades de risco 

agravado: 

 

 Aquisições de bens e serviços; 

 Empreitadas de obras públicas e concessões sem concurso; 

 Permutas de imóveis do Estado com particulares; 

 As decisões de ordenamento e gestão territorial; 

 Bem como outras suscetíveis de propiciar informação privilegiada para aquisições pelos 

agentes que nelas participem e seus familiares. 

Nível de 
intervenção

Intervenientes Funções e responsabilidades de intervenção

Plano  Estratégico
Conselho de 

Administração
É o órgão responsável pela Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e
Infrações Conexas.

Plano Tático
Diretores e 

Coordenadores de 
Serviços da ULSBA

Responsáveis pela implementação e acompanhamento do Plano de Prevenção de Riscos de
Corrupção e Infrações Conexas. Identif icam os principais riscos em termos de corrupção e
infrações conexas e asseguram a implementação das medidas para mitigação desses mesmos
riscos.

Plano Operacional Funcionários
Devem ter conhecimento dos riscos e assegurar a forma de os poderem reduzir contribuindo
para um processo de melhoria contínua.

Controlo Interno
Serviço de Auditoria 

Interna

Elabora o PPRCIC e acompanha a execução das medidas identif icadas no mesmo, elaborando o
respetivo Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações
Conexas

Gestão de riscos
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Desta forma, e sabendo que a ULSBA apresenta uma estrutura e gestão complexa, onde o risco 

pode ser elevado, o Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, contempla 

as seguintes áreas: 

 

Quadro 3: Intervenientes no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

 

    Fonte: SAI 

 

5. Âmbito e objetivos 

 
 
 

O relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, visa 

averiguar em que medida o PPRCIC, foi de uma forma geral, cumprido, e também, refletir sobre a 

necessidade de revisão e consequente atualização do Plano, caso se identifiquem situações 

potenciadoras de novos riscos. A elaboração do mesmo, além de ser uma obrigação legal, reforça a 

credibilidade ao nível da transparência da ULSBA e a sua capacidade de implantar boas práticas de 

Governação, prevenindo a ocorrência de situações geradoras de desconformidade legal. O processo 

de monitorização está assim refletido neste documento e contempla os seguintes aspetos: 

Dirigente/Coordenador/Responsável (31/12/2021)

Dr. Paulo Marques

Drª Paula Sadio

Drª Conceição Pires

Dr. Norberto Chinita

Dr. Vítor Paixão

Drª Joana Dias

Dr. António Palma

Dr. Carlos Gomes

Responsável pelo Tratamento e Encarregado de Proteção Dados

Órgão de Gestão e Diretores de Serviços intervenientes

Regulamento Geral de Proteção de Dados

Áreas Comuns

Serviço de Sistemas e Tecnologias de 
Informação

Serviço de Recursos Humanos

Serviço de Aprovisionamento e Logística

Serviço Financeiro

Serviço de Instalações e Equipamentos

Gestão de riscos

Departamento/Serviço/Gabinete/Área

Serviço de Auditoria Interna

Serviços Farmacêuticos

Área Júridica e Contencioso
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 O grau de execução das medidas adotadas e a necessidade da adoção de novas medidas; 

 A descrição dos riscos eliminados, ou aqueles cujo risco foi reduzido e os que se mantêm; 

 O apuramento dos riscos identificados ao longo do ano e que não foram contemplados no 

Plano inicial; 

 A identificação dos responsáveis envolvidos na gestão do Plano; 

 Outros aspetos considerados de relevante interesse na gestão do mesmo. 

 

6. Metodologia  

 

A elaboração deste relatório é transversal a toda a instituição. Assim, conforme demonstrado, 

seguidamente, foi planeada e elaborada a documentação necessária à monitorização das medidas 

inseridas no PPRCIC de 2021. Numa segunda fase, foram enviadas aos serviços/áreas as matrizes e 

templates de risco inseridas no PPRCIC. Por fim, os serviços/áreas visadas enviaram ao SAI as 

medidas preventivas de riscos implementadas ou não implementadas, conforme descrito no 

processo nº 2. Durante o ano de 2021, o SAI acompanhou todo o trabalho desenvolvido pelos diversos 

serviços/áreas inseridas no PPRCIC. O trabalho ficou concluído com a elaboração do relatório de 

execução do PPRCIC e, envio do mesmo, às entidades mencionadas no Decreto-lei nº 18/2017, de 10 

de fevereiro. 

 

Processo 2: Fases da elaboração do relatório de execução do PPRCIC

 

Fonte: SAI 

 

• Elaboração da documentação 
de monitorização

• Envio da mesmas 
documentação aos 
serviços/Áreas intervenientes.

Fase 1

• Envio das matrizes e templates
do risco aos serviços/áreas
intervenientes para informação
ao SAI quais as medidas
implmentadas, em execução ou
por implementar.

Fase 2
• Elaboração do Relatório de

Execução do Plano e envio ao
Conselho de Administração
para ser aprovado

• Envio do Relatório de Execução
às entidades tipificadas no DL
nº 18/2017, de 10 de fevereiro.

Fase 3 e 4
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7.  Riscos identificados e medidas de mitigação  

 

Os riscos dos serviços/áreas da ULSBA inseridos no PPRCIC foram classificados como “pequeno” (de 

grau 1 a 3), “Moderado” (de grau 4 a 6), “Alto” (de grau 8 a 12), “Crítico” (de grau 15 a 20) de acordo 

com a matriz nº 11 inserida no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas de 

2021 (pág 44). 

 

  7.1 Análise dos riscos 

 

Conforme quadro nº 4 foram inseridas no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas da ULSBA, em 2021, 11 áreas/serviços com potenciais riscos de corrupção e infrações 

conexas.  

 

Quadro 4: Riscos potenciais nos serviços/áreas da ULSBA 

 
Fonte: SAI 

 

No gráfico seguinte podemos verificar os riscos identificados em cada área/serviço da ULSBA e 

consequentemente, as medidas propostas para a sua mitigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC SAI AJC SFARM SSTI SRH SAL SF SIE RGPD

Nº Riscos identificados 6 4 4 10 5 7 5 9 7 4

1 2 7 2 4 2

5 1 2 2 3 5 5 5 2

1 2 1 2 1

3 1 1 1

Nº Medidas propostas 12 6 9 21 13 15 6 20 14 8

Qualificação dos Riscos

Avaliação da execução do PPRCIC 2021
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Gráfico 1: Riscos potenciais e medidas propostas por áreas/serviço da ULSBA 

 
                      Fonte: SAI 

 

Legenda: 

AC – Áreas comuns 

SAI – Serviço de auditoria interna 

AJC – Área Jurídica e Contencioso 

SFARM – Serviços Farmacêuticos 

SSTI – Serviço de Sistemas e Tecnologias de Informação 

SRH – Serviço de Recursos Humanos 

SAL – Serviço de Aprovisionamento e Logística 

SF – Serviço Financeiro 

SIE – Serviço de Instalações e Equipamentos 

RGPD – Regulamento Geral de Proteção de Dados 

 

A ULSBA elaborou o PPRCIC para 2021 tendo identificado os riscos e medidas de resposta aos 

mesmos evidenciados no Quadro nº 4. Foram identificados 61 riscos potenciais de envolverem 

corrupção e infrações conexas e 124 medidas preventivas dos mesmos a serem implementadas pelos 

serviços/áreas identificadas. Foram envolvidas as seguintes áreas: “Áreas comuns – conselho de 

Administração”, “Área Jurídica e Contencioso”, “Serviços Farmacêuticos”, “Sistemas e Tecnologias de 

Informação”, “Serviços de Recursos Humanos”, “Serviço Financeiro”, “Serviço de Instalações e 

Equipamentos” e “Regulamento Geral de Proteção de Dados”. 
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7.2 Avaliação das medidas propostas 

 

O SAI validou as medidas propostas pelos serviços/áreas (identificadas no quadro nº 5) e na 

impossibilidade de poder comparar a implementação das mesmas com anos anteriores – visto o 

PPRCIC de 2021 ser a 1ª versão -  apresenta os resultados no quadro seguinte. 

 

Quadro 5: Resumo da execução das medidas propostas no PPRCIC  

 

 

Numa abordagem geral, o valor resumo das medidas propostas para mitigação dos riscos apresentam 

os seguintes resultados: 

 

 Implementadas (60,48%) 

 Em Execução (33,87%) 

 Não implementadas (5,65%) 

 

Efetuando uma análise comparada por serviço/área das medidas sugeridas para implementação em 

2021 verificamos o disposto no ponto seguinte. 

 

Risco Pequeno
Risco 

Moderado
Risco Alto Risco Crítico

Áreas comuns
12 1 5 10 83,34 0 2 16,66

Serviço de Auditoria Interna
6 1 3 4 66,68 1 16,66 1 16,66

Área Juridica e Contencioso
9 2 2 7 77,78 0 0 2 22,22

Serviços Farmacêuticos
21 7 2 1 9 42,85 3 14,29 9 42,86

Serviço Sistemas e Tecnologias de Informação
13 2 2 1 6 46,15 2 15,39 5 38,46

Serviço de Recursos Humanos
15 4 3 10 66,67 0 0 5 33,33

Serviço de Aprovisionamento e Logística
6 5 6 0 0 0 0 100,00

Serviço Financeiro
20 2 5 1 1 15 75,00 0 0 5 25,00

Serviço de Instalações e Equipamentos
14 5 2 11 78,57 0 0 3 21,43

Área RGPD
8 2 1 1 3 37,50 1 12,50 4 50,00

TOTAL 124 18 30 7 6 81 60,48 7 5,65 36 33,87

Serviços/Áreas

Medidas para mitigação do risco

Implementada

Riscos identificados
Total medidas 
a implementar %

Não 
implementada

% Em execução %
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8. Análise da execução do PPRCIC por área 

8.1 Áreas comuns 

 

Foi aplicada a matriz de riscos nº 1.4 inserida no PPRCIC  e respondida pelo Órgão de Gestão. Foram 

abordados riscos na área do conflito de interesses, avaliação de desempenho, assédio moral ou 

descriminação, delegação de competências, segurança das instalações e gestor do contrato. O 

resultado da monitorização está descrito nos pontos seguintes. 

 

8.1.1 Análise das medidas a implementar nas Áreas Comuns 

 

A área abordada engloba algumas partes comuns e transversais a toda a instituição e da 

responsabilidade do órgão de gestão. De acordo com a monitorização efetuada pelo SAI, obtiveram-

se os resultados descritos no gráfico nº 2. 

 

Gráfico 2: Análise das medidas implementadas nas Áreas Comuns 

 

Fonte: SAI 
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A matriz nº 1 descreve os riscos de corrupção e infrações conexas identificados nas áreas comuns, 

bem como as medidas a implementar para mitigação dos mesmos.  

 

Matriz 1: Medidas preventivas de riscos implantadas nas áreas comuns 

 

 

8.2 Serviço de Auditoria Interna 

 

Foi aplicada a matriz de riscos nº 1.6, inserida no PPRCIC  e respondida pelo Serviço de Auditoria 

Interna. Foram abordados riscos na área dos recursos humanos, reporte da informação pelos 

serviços, não cumprimento de procedimentos de auditoria e informação contida no Relatório do 

Governo Societário. O resultado da monitorização está descrito nos pontos seguintes. 

 

8.2.1 Análise das medidas implementadas na área da Auditoria Interna 

 

A área abordada engloba riscos na área da Auditoria Interna e da responsabilidade do SAI. O gráfico 

nº 2 representa a análise desses mesmos riscos e medidas preventivas a implementar. 

 

 

P ro b. Imp. Sim
Em 

execução
N ão

1 2 3 4 6 7 8

1.1.1.1 Assiantura das declarações de independência por procedimento concursal x

1.1.1.2 Assinatura das declarações de não detenção de participações sociais onde CA exerce gestão x

1.1.1.3 Cumprimento do regime geral do Decreto-Lei nº 133/2013, de 3 de outubro x

1.2.1.1 Existência de um Conselho Coordenado r de Avaliação isento  e independente x

1.2.1.2 Ocorrência de ações de formação ao nível do SIADAP x

1.3.1.1 Aprovação de um código de conduta nos termos do Decreto-Lei nº 73/2017, de 16 agosto x

1.3.1.2 Aprovação de um Regulamento Interno de Comunicação de Irregularidades x

1.4.1.1 Verificação da conformidade da delegação de competências x

1.4.1.2 Publicitação das delegações de competências no site institucional x

1.5.1 Não cumprimento regime jurídico contra incêndio B D 1.5.1.1 Divulgação do P lano de Segurança Física das Instalações x

1.6.1.1 Desenvolvimento/aquisição de aplicação informática para apo io aos gestores de contratos x

1.6.1.2 Publicitação de todos os gestores de contrato  no site institucional da ULSBA x

1.6.1 Não aplicação da recomendação Técnica nº 05/CCP/2019 do IM PIC B D

M1.4.1 Incumprimento dos requisitos legais relativos delegação competências

M1.2.1 Incumprimento da legislação relativa Avaliação Desempenho B

M B

1.3.1 Não cumprimento legislação laboral de assédio moral, sexual,
ideo lógica, religiosa e outras

B M

A ctiv idades de co ntro loR isco s

R isco  
inerente

C o mentário s

1.1.1 Tratamento privilegiado de pessoa (s), de contratos e/ou interesses
legítimos

B D

Verificável no site institucional 

O órgão de Gestão considera que as ferramentas
disponibilizadas pela instituição, em especial o Excel e o
acesso a outros dados disponibilizados são suficientes para
os gestores dos contratos realizarem as suas atividades.
Apesar disso, não existe quaisquer aplicação informática
desenvolvida para apoio ao s mesmos.

Estão publicados na BASE.GOV

Execução

O órgão de Gestão tinha uma ação de formação planeada na
área do SIADAP para 2021. Devido à pandemia COVID 19, fo i
transferida para 2022

Existe um Código de Conduta relativamente ao Assédio no
local de trabalho, aprovado em Conselho de Administração

Foi aprovado em conselho de Administração, de acordo
com a ATA nº 53 de 18/12/2020 e está arquivado no dossier
permanente do SAI

As delegações de competências existentes cumprem os
requisitos legais, contudo, não foram publicadas em DR,
mas na intranet

Nem todas foram publicadas no site institucional

5

As declarações são assinadas para todos os concursos

O SAI possui as mencionadas declarações no dossier
permanente

De forma geral o regime jurídico do setor empresarial, no
caso da ULSBA, está a ser cumprido

O SAI solicitou ao Órgão de Gestão os membros
constituíntes do CCA e todos os documentos estão
arquivados no dossier permanente
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O serviço de Auditoria Interna, implementou 66,68 % das medidas propostas. Não foram 

implementadas 16,66% e tem em execução 16,66% das inicialmente propostas. 

 

Gráfico 3: Análise das medidas implementadas na área da Auditoria Interna 

 
   Fonte: SAI 

A matriz nº2 descreve os riscos de corrupção e infração conexa identificados na área da Auditoria 

Interna, bem como as medidas de mitigação dos mesmos. Ao mesmo tempo, também, identifica as 

medidas que foram implementadas, não implementadas e em execução. Nesta área, salienta-se, 

apesar da falta de recursos humanos, o seguinte: 

 O SAI elaborou todos os documentos legais no prazo definido nos estatutos da ULSBA, apesar 

de não ter executado todas as auditorias propostas no PAAI de 2021, por falta de recursos 

humanos; 

 A instituição esteve sem Auditor Interno, no período de 2016 a 2020, devido a contingências 

legais. Apesar disso, implementou medidas de melhoria contínua nesta área, contribuindo 

para uma melhoria da cultura de auditoria na ULSBA; 

 De entre as medidas implementadas, enviou uma Check List a vários serviços da instituição, 

para avaliar o sistema de controlo interno da ULSBA; 

 O SAI tendo por base as Check Lists recebidas, solicitou a atualização de documentos de base, 

como manuais, regulamentos, em especial, o Regulamento Interno da Instituição; 
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Matriz 2: Medidas preventivas implementadas no Serviço de Auditoria Interna 

 

 

8.3 Serviços farmacêuticos 

 

Foi aplicada a matriz de riscos nº 1.8 inserida no PPRCIC, e respondida pelos Serviços Farmacêuticos. 

Foram abordados riscos relacionados com acessos indevidos, desvios de produtos farmacêuticos, 

imparcialidade na aquisição de produtos e serviços, obsolescência de substâncias farmacêuticas, 

erros informáticos na introdução de dados, ensaios clínicos, regime de acumulação de funções, troca 

de medicamentos, desvio de substâncias controladas e relacionamentos com a indústria 

farmacêutica. O resultado da monitorização está descrito nos pontos seguintes deste relatório. 

 

 8.3.1 Análise das medidas implementadas nos serviços farmacêuticos 
 

 

Os riscos inscritos na matriz nº 1.8 do PPRCIC de 2021 foram identificados na área dos Serviços 

Farmacêuticos. De acordo com o gráfico nº 4 os Serviços Farmacêuticos implementaram 42,85 % das 

medidas preventivas inseridas no PPRCIC, não implementaram 14,29 % e estão em execução 42,86 

%. 

  

P ro b. Imp. Sim
Em 

execução
N ão

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.1 Não  cumprimentos dos prazos legais por falta de co labo radores no  SA I M A G
1.1.1.1 Reorganização do serviço para elabo ração dos documentos previstos nos estatutos da
ULSBA e realização  mínima até três ou quatro auditoria por ano

O SAI cumpriu todos os prazos de elaboração dos documentos
institucionais plasmados nos estatutos da ULSBA, apesar de
não ter realizados todas as auditorias previstas no  PAAI2021.

x

1.3.1.1Sensibilizar a instituição para uma cultura organizacional de auditoria interna e cumprimento de
procedimentos;

O SAI ado tou uma filoso fia de melhoria contínua de processos,
tem vindo a sensibilizar a instituição sobre a necessidade de uma
cultura organizacional de audito ria, em especial, porque a ULSBA
esteve sem audito r interno durante quatro anos.

x

1.3.1.2 Reiterar junto dos serviços o cumprimento de medidas de controlo interno e preventivas dos
riscos;

O SAI tem vindo a sensibilizar a instituição para um processo de
melhoria continua do seu sistema de controlo interno , tendo
enviado uma Check List de contro lo interno aos serviços/áreas
plasmadas neste relatório .

x

1.3.1.3 So licitar a actualização dos manuais e/ou regulamentos dos serviços durante o mandato do
Audito r Interno.

O SAI adoptou um processo de execução de tarefas por
prio ridades, e tem vindo a recomendar a
actualização/elaboração de alguns regulamentos e manuais, em
especial, o  Regulamento  Interno  da instituição .

x

1.3.1Falta de cultura organizacional para cumprimento de procedimentos de
audito ria interna

P D

R isco s

1.2.1.1 Reforços dos pedidos via e-mail ou contato telefónico , em casos adversos solicitar a
informação ao CA

A ctiv idades de co ntro lo

R isco  
inerente

1.2.1 Não envio  ao  SA I de info rmação atempada para cumprir prazos legais A G

C o mentário s

Execução

Os SAI adotou procedimentos internos de obtenção toda a
info rmação em tempo oportuno .

x

x1.4.1 Repetição  de partes textuais e ilustrações entre o  RGS e PGRCIC A G
No momento a ULSBA não tem outro funcionário com
comeptências na área

1.4.1.1Sensibilização para o RGS, na parte respeitante à auditoria Interna, ser elaborado por outro
funcionário ou, não  repetir o  conteúdo
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Gráfico 4: Análise das medidas implementadas na área dos Serviços Farmacêuticos 

Fonte: SAI 

 

A matriz nº 3   descreve os riscos de corrupção e infrações conexas identificados na área dos Serviços 

Farmacêuticos bem como as medidas de mitigação dos mesmos.  
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Matriz 3: Medidas preventivas implementadas nos Serviços Farmacêuticos 

 

 

Na área dos serviços farmacêuticos foi realizada uma auditoria ao sistema de controlo interno, no 

âmbito do acompanhamento pelo serviço de auditoria das contagens físicas dos armazéns, relativas 

ao ano de 2020. Algumas das medidas preventivas aqui inseridas, foram verificadas pelo SAI no 

âmbito do acompanhamento das equipas de contagens de bens inventariáveis da Farmácia. 

 

A referida auditoria não está incluída no Plano Anual de Auditoria Interna de 2021. Na mesma, o SAI 

sugeriu ao Órgão de Gestão três recomendações, verificando a sua eficácia em futuras auditorias de 

Fallow-Up a serem inseridas no PAAI. 

 

P ro b. Imp. Sim
Em 

execução
N ão

1 2 3 4 6 7 8

1.1.1.1 Vedar acessos a pessoas interditas x

1.1.1.2 Solicitar periodicamente as condições funcionamentos sistemas videovigilância x

1.1.1.3 Restrição dos acessos, unicamente, a funcionários autorizados x

1.2.1.1 Vedar acessos a pessoas interditas x

1.2.1.2 So licitar periodicamente as condições funcionamentos sistemas videovigilância x

1.2.1.3 Restrição dos acessos, unicamente, a funcionários autorizados x

x

x

1.4.1.1 Contro lo  eficaz de prazos validade e cumprimento especif icidades técnicas x

1.4.1.2 Correto  armazenamento dos produtos farmacêuticos x

1.4.1.3 Utilização de sensores de humidade e temperatura em todas as salas de medicamentos e
frigoríf icos, bem como a sua monitorização, através de sistemas de alerta

x

1.4.1.4 Sensibilizar para as boas práticas de armazenamento e distribuição dos produtos
farmacêutico s

x

1.4.1.5 Auditorias internas com definição de responsáveis aos armazéns de medicamentos da
ULSBA

x

1.5.1 Erro  informático na introdução do produto farmacêutico e do seu prazo M B D
1.5.1.1Continuação com as boas práticas introduzidas neste processo e em caso de erro reforçar
contro lo

x

1.6.1Não declarar o regime de acumulação de funções ou acumulação de
atividade privada

B SS 1.6.1.1 Sensibilizar os colaboradores para o cumprimento dos regimes em causa x

1.7.1 Erros na preparação e distribuição de medicamentos B D
1.7.1.1 Dar continuidade aos mecanismos de contro lo e minimização das medidas de prevenção
implementadas

x

1.8.1.1 Todos os estupacientes serem dispensados apenas por farmacêuticos x

1.8.1.2 Os estupefacientes permanecerem em sala de acesso codificado x

1.8.1.3 Efetuar o  inventários semanal e trimestral de benzodiazepinas x

1.9.1 Incumprimento de procedimentos nos ensaios clínicos B SS 1.9.1.1 Cumprir os procedimentos do manual de ensaios clínicos x

1.10.1 Favorecimento de fornecedores no relacionamento com industria
farmacêutica

M B M
1.10.1.1 Todos os convites para participação em eventos científicos carecerem autorização do
serviço e a direção do serviço da autorização do CA

x

1.1.1 Acesso de pessoas não autorizadas aos armazéns farmacêuticos M B M

C o mentário s

Foram aplicados nas seguintes áreas: Armazéns Injetaveis
de grande volume, gases medicinais, produtos inflamaveis e
armazém avançado de Cito toxicos com acesso restrito aos
profissionais do serviço. Existência de um balcão como
barreira de entrada nos SFarmacêuticos e contro lo de
entradas por um Assistente Técnico

A ctiv idades de co ntro lo

M B M

B D

R isco  
inerente

1.8.1 Desvio  de substâncias contro ladas em especial estupefacientes M B M

Foram reorganizados os armazéns, realizadas ações de
sensibilização para o cumprimento da Regra FEFO e está
prevista a realização de auditorias periódicas aos armazens
durante o  ano de 2022.

Foram instalados os sensores em todas as salas e
frigorif icos e é realizada a respetiva monitorização 

São realizadas ações de sensibilização periódicas em
serviço e anualmente nas reuniões de preparação do
inventário anual

Não foi possivel a sua concretização devido ao aumento da
carga de trabalho associada à pandemia. Está em curso a
sua calendarização para o  ano de 2022.

Em curso

1.4.1  Existência de produtos detrio rados ou inutilizados P M

Em curso

Em curso

Em curso

1.3.1.1 Diversificação de fornecedores quando possível

1.3.1.2 Segregação de funções entre quem seleciona e receciona e utilização de plataformas
eletrónicas

R isco s

1.3.1 Falta de isenção e imparcialidade na aquisição de bens e produtos
farmacêutico s

Execução

Conforme descrito  na medida 1.1.1.2

Estupefacientes e Benzodiazepinas, vacinas COVID e
medicamentos de ensaios clinicos com acesso vedado a
profissionais não autorizados

A aquisição de produtos farmacêuticos é realizada pelo SAL
de acordo com o CCP, mas sempre tendo em conta a
diversificação e regras de contratação pública
Aquisições a cargo do SAL e receções realizadas pelos
Sfarmacêutico . A seleção de produtos é realizadas de
acordo com o CCP.

Foi alterado o procedimento de contro lo de prazos de
validade. A inda em processo de avaliação de resultados.

Não fo i possivel a sua concretização devido ao aumento da
carga de trabalho associada à pandemia Covid 19. Está em
curso a sua calendarização para o ano de 2022

5

Estupefacientes e Benzodiazepinas, vacinas COVID e
M edicamentos de Ensaios clinicos com acesso vedado a
profissionais não autorizados

Armazéns Injetaveis de grande volume, gases medicinais,
produtos inflamaveis e armazém avançado de cito toxicos
com acesso restrito aos profissionais do serviço. Existência
de um balcão como barreira de entrada nos SF e  contro lo de 
entradas por um Assistente Técnico.

1.2.1 Desvio  de produtos farmacêuticos e apro priação dos mesmos

Em curso

Em curso

Em curso

Em curso
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8.4 Serviço Jurídico e Contencioso 

 

Foi aplicada a matriz de riscos nº 1.10 inserida no PPRCIC de 2021 e respondida pelo Serviço Jurídico. 

Foram abordados riscos relacionados com prazos processuais, recursos humanos, pareceres técnicos 

emitidos e influência nas decisões. O resultado da monitorização está descrito de seguida. 

 

8.4.1 Análise das medidas implementadas no serviço jurídico 

 

Os riscos inscritos na matriz nº 1.10 do PPRCIC  foram identificados na área Jurídica. O gráfico nº 5 

representa a análise das medidas preventivas implementadas, das quais 77,78 % foram concluídas 

na totalidade e 22,22 % estão em fase de execução. 

 

Gráfico 5: Análise das medidas implementadas no Serviço Jurídico 

 

     Fonte: SAI 

 

A matriz nº 4 descreve os riscos de corrupção e infrações conexas identificados na área do Serviço 

Jurídico e Contencioso, bem como as medidas de mitigação dos mesmos.  
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Matriz 4: Medidas preventivas implementadas no Serviço Jurídico 

 

 

Nesta área salienta-se a organização e controlo de uma base de dados de matéria jurídica de fácil 

acesso aos técnicos que constituem este serviço. Desta forma, o serviço em causa adotou as medidas 

preventivas de mitigação de riscos de corrupção e infrações conexas descritas na presente matriz. 

Além disso, vem aplicando outras medidas de melhoramento do sistema de controlo interno para dar 

resposta a todos os pedidos do Conselho de Administração e, também, de outros serviços. 

 

8.5 Sistemas e Tecnologias da Informação 

 

Foi aplicada a matriz de riscos nº 1.12, inserida no PPRCIC  e respondida pelo Serviço de Sistemas e 

Tecnologias da Informação. Foram abordados riscos relacionados com o plano estratégico das 

tecnologias da informação, contratos de serviços e equipamentos, governação das tecnologias da 

informação e comunicação, gestão da proteção de dados e suporte, e apoio aos utilizadores 

informáticos. O resultado da monitorização está descrito de seguida. 

 

8.5.1 Análise das medidas implementadas no SSTI 

 

O gráfico nº 6 representa a análise das medidas preventivas implementadas, das quais 46,15 % foram 

concluídas na totalidade, 15,39 % não foram implementadas e 38,46 % estão em fase de execução. 

P ro b. Imp.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.1 Incumprimento de prazos processuais nos processos dirimidos em
tribunal

M B D 1.1.1.1 Adopção  de procedimentos internos para controlo dos processos
Foram adoptados procedimentos internos para
melhor contro lo dos processos e dos seus
prazos.

x

1.2.1 Falta de recursos humanos para esta área B P 1.2.1.1 Preparação  com a devida antecedência dos tecnicos superiores antes da sua substituição

Está em execução um novo concurso para
admissão de Técnico na área júridica. Serão
adoptados os procedimentos corretos para a
sua inclusão.

x

1.3.1.1 Definição de prioridades Confo rme as necessidades do  serviço x

1.3.1.2 Acesso a pesquisa científica actualizada
Adopção de procedimentos internos de
pesquisa e arquivo de acordãos e outros
documentos científicos

x

1.3.1.3  Obtenção  de pareceres externos de outras instituições quando necessário Aplicados sempre que possível e necessário x

1.3.1.4 Organização de dossiers com doutrina jurídica Existe um arquivo interno x

1.4.1.1 Dupla apreciação Quando se justificar x

1.4.1.2 Segregação  de funções nos processos mais complexos
Está a ser aplicado , mas espera-se a admissão
de mais um técnico na área jurídica

x

1.5.1 Risco de prescrição de cobrança de faturação após os três anos B M
1.5.1.1Continuação dos procedimentos, nomeadamente, envio trimestral e a pedido do serviço
jurídico das faturas em risco de prescriçao 

Está a ser melhorada a articulação com os
serviços financeiros

x

Sim
Em 

execução
N ãoC o mentário s

1.4.1 Pareceres com omissões importantes, erros em matéria de facto  e 
de direito, para influenciar decisões

1.3.1 Falta de qualidade na emissão de pareceres por extemporaneidade, 
falta de investigação , fontes jurídicas erradas e outras situações

B D

M B D

A tiv idades a implementarR isco s

R isco  
inerente
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Gráfico 6: Análise das medidas implementadas no SSTI 

 
   Fonte: SAI 

 

A matriz nº 5 descreve os riscos de corrupção e infrações conexas identificados na área do Serviço 

de Sistemas e Tecnologias da Informação bem como as medidas de mitigação dos mesmos.  

 

Matriz 5: Medidas preventivas implementadas no SSTI 
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P ro b. Imp. Sim
Em 

execução
N ão

1 2 3 4 6 7 8

1.1.1.1 Envolvimento de todas as áreas da ULSBA na elaboração do Plano Estratégico das TI x

1.1.1.2 O CA monitoriza a execução do P lano Estratégico x

1.2.1.1 M onitorização dos contratos e (in) observâncias das cláusulas contratuais x

1.2.1.2 Elaboração de um Plano relativo  ao fornecedor sobre avaliação do cumprimento do contrato x

1.2.1.3 Antecipar a entrega das especificações técnicas e pareceres técnicos para elaboração
caderno de encargos de forma atempada

x

1.3.1.3 Padronização dos perfis de acesso aos sistemas de informação e divulgação dos mesmos x

Conforme registos no SSTI

Foi reforçada esta área com pessoal.

Efetuado para cada contrato  na área do SSTI

Existe registo para cada fornecedor com contratos de valo r
elevado

Não fo i executada por não ser competência direta do SSTI.
Deve ser executada em conjunto  com SAL

Foi apresentada a política de segurança da informação em
ação de formação dia 20/12/2021. Se seguida vai ser enviada
para aprovação do CA

Será revista após a comunicação da política de segurança
da informação à instituição

x

x

x

x

x
SS

Apenas a parte relacionada com a Segurança da Informação

Conforme Pontos 1.3.1.1 da política de segurança da
informação

C o mentário s

5

A ctiv idades a implementa r

R isco  
inerente

Estão a ser revistos após a comunicação da política de
segurança da informação

Execução

x

x

1.2.1 Contratação inadequada e/ou falta de monitorização dos mesmos,
sobretudo, os seus prazos de renovação

A G

Executada pelo CA

O último Plano estratégico aprovado tinha o envolvimento
da CLIC (Comissão Local de Informatização Clínica) que
representava as diversas áreas profissionais

A documentação para a contratação de contratos de
manutenção fo i entregue ao SAL no inicio  de Outubro

1.1.1 Falta de P lano Estratégico para as TI ou elaboração deficiente do
mesmo

M B D

R isco s

1.5.1 Falta de apoio ao utilizador ou apoio deficiente

1.3.1.1 Po litica de revisão de segurança da informação da ULSBA

1.4.1.1 Elaboração da po litica de RGPD

1.5.1.3 Formação e reforço de pessoal na área do Help Desk

1.5.1.1 Publicação na intranet dos contratos relativos a ajustes diretos;

1.5.1.2 Criar uma base de dados de conhecimento suportada em casos já resolvidos para aplicação a 
casos idênticos

1.4.1.2 Alinhar a po líticade segurança das TI com a po lítica do RGPD

1.3.1.2 Partilhar responsabilidades ao nível da atribuição de utilizadores com os RH

P P

1.4.1 Não aplicação do Regime Geral de Proteção de Dados A

M
1.3.1 Falta de contro lo  ou contro lo  deficiente das TI da ULSBA, po lítica de 
BUCKUPs e gestão dos utilizadores de toda a instituição

P
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O SAI executou uma auditoria interna na área da segurança da informação.  Foram efetuados alguns 

dos controlos das medidas preventivas identificadas na matriz nº 5. Além disso, o SSTI apresentou 

em sessão de vídeo toda a política de segurança de informação ao SAI (está previsto a sua divulgação 

à instituição, em 2022). Também, foram monitorizadas as medidas preventivas relacionadas com 

riscos de RGPD, na qual o SSTI tem uma relação estrita com o EPD. 

 

8.6 Área dos Recursos Humanos 

 

Na área dos recursos humanos foi inserida no PPRCIC de 2021 a matriz de riscos nº 1.14, respondida 

pelo Diretor do serviço de Recursos Humanos. Foram identificados riscos no recrutamento de 

pessoal, regime de acumulação de funções, mapas de boletins de deslocação em viatura própria, 

monitorização dos contratos de trabalho e prestação de serviços, processamento de salários, 

controlo de assiduidade e autorização do trabalho suplementar.  

 

8.6.1 Análise das medidas implementadas no serviço de recursos humanos 

 

De acordo com o gráfico nº 7, o Serviço de Recursos Humanos implementou 66,67 % das medidas e 

estão em fase de execução 33,33 % das mesmas. 

 

Gráfico 7: Análise das medidas implementadas no serviço de recursos humanos 

 

  Fonte: SAI 
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A matriz nº 6 descreve os riscos de corrupção e infrações conexas identificados na área do Serviço 

de Recursos Humanos, bem como as medidas de mitigação dos mesmos, e a forma como as mesmas 

foram implementadas. 

 

Matriz 6: Medidas preventivas implementadas pelo SRH 

 

 

O SAI efetuou a monitorização das medidas preventivas mencionadas na matriz nº 6.  Das medidas 

mencionadas destaca-se o processamento de salários e os boletins de ajudas de custo. O SAI procedeu 

à sua monitorização por amostragem, quer de alguns recibos de vencimento, quer de alguns boletins 

de itinerário (ajudas de custo). Dessa monitorização, resultou a alteração da padronização da 

aplicação RHV, para conformidade da legislação fiscal.  

 

8.7 Serviço de Aprovisionamento e Logística 

 

A matriz do PPRCIC nº 1.16 demonstra quais os riscos de corrupção e infrações conexas identificados 

nesta área, nomeadamente, riscos relacionados com a renovação de contratos, favorecimento de 

fornecedor, não cumprimento dos requisitos da modalidade de ajuste direto na contratação pública, 

gastos da frota automóvel. 

P ro b. Imp. Sim Em execução N ão

1 2 3 4 6 7 8

x

x

1.2.1.1 A lertar o  co laborador na sua admissão sobre este regime x

1.2.1.2 Divulgar na intranet a legislação relativa a acumulação de funções x

1.2.1.3 Solicitar, anualmente, e numa base de amostragem a declaração IRS x

1.3.1.1 Seleção por amostragem de bo letins de itinerário  e verif icar a conformidade x

1.3.1.2 Conciliação mensal do bo letim de itinerário  e pedido de autorização x

1.4.1Falta de monitorização dos contratos de trabalho a prazo e prestação
de serviços B D

1.4.1.1 Adoção de procedimentos mensais para monitorização dos contratos x

1.5.1 Contro lo  inadequado da assiduidade e registo  de tempos indevidos B D 1.5.1.1 Verificação por amostragem de registo  biométrico  de co laboradores x

1.6.1.1 Seleção mensal numa base amostragem de recibos vencimentos x

1.6.1.2 Segregação de funções entre assiduidade, quem processa e paga x

1.7.1.1 Elaboração de um P lano Geral de aprovação trabalho suplementar x

1.7.1.2 Aplicação informática para contro lo  trabalho suplementar e limites legais x

1.7.1.3 Adoção de procedimentos de contro lo  e autorização de trabalho suplementar x

1.8.1 Não cumprimento da legislação de proteção de dados referente ao
software existente na ULSBA

A SS 1.8.1.1 A linhar a po lítica da segurança da informação com a po lítica do RGPD x

Execução

5

1.6.1 Verificação de erros e omissões no cálculo do processamento de
salários

M B SS

1.3.1 M apas de ajudas de custo e quilómetros não conformes com a
legislação

M B

1.1.1.2 Elaboração de um regulamento para recrutamento e seleção

1.1.1 Favorecimento de candidato ou procedimento não conforme com a
legislação

B SS

1.1.1.1 Nomeação de júris diferentes para vários concursos

A ctiv idades de cont ro loEvento

R isco  
inerent e

C o mentário s

D

1.2.1 Exercício  de funções de um co laborador, sem existir contro lo  do regime 
acumulação de funções

B SS

1.7.1 Trabalho suplementar, fo ra dos limites legais, sem fundamentação ou 
não conforme

P D

A ULSBA realiza concursos, nomeando sempre júris
diferentes para evitar conflitos de interesses e cumprimento
da legislação

Ainda não fo i concluído, mas os RH têm como objetivo a
sua execução

Todos os funcionários admitidos na ULSBA, são
informados sobre o regime de acumulação de funções.
Estão publicadas na intranet os modelos próprios para
utilização por parte do funcionário .

Está presente em vários documentos

Não é solicitado, mas os RH estão a ponderar so licitar a
mesma no próximo ano de 2022.

Fo i verif icado pelo SAI e pedidos alguns boletins de
itenerário por amostragem. Os boletins verificados cumprem
os requisitos, sobretudo fiscais

Está a ser verif icado pelos RH

Está a ser verif icado pelos RH

Está em fase de implementação para 2022

Foi verif icado pelo  SAI. Foram seleccionados alguns recibos 
de vencimento e fo i so licitado aos RH a padronização da
aplicação RHV, sobretudo, na área fiscal e relativo a
rendimentos de anos anteriores. A aplicação RHV fo i
alterada.

A assiduidade é verificada nos serviços, o processamento é
efetuado numa secção própria existente nos RH e os
vencimentos são pagos pelo  serviço financeiro

Não fo i elaborado, mas existem alguns manuais específicos
para determinadas áreas como SIGIC

É utilizada a palicação RHV

Conforme procedimentos adotados nos RH

Está a ser elaborada a política de segurança da informação
da ULSBA. Já fo i executada uma ação de formação pelo
SSTI e em breve vai ser comunicada a toda a instituição
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8.7.1 Análise das medidas implementadas no SAL 

 

Das medidas preventivas de riscos de corrupção e infrações conexas inseridas no PPRCIC de 2021, o 

Serviço de Aprovisionamento e Logística executou-as todas. Assim, a matriz nº 7 explica a forma 

como as mesmas foram aplicadas.  

 

Matriz 7: Medidas preventivas implementadas pelo Serviço de Aprovisionamento e Logística 

 

 

9. Serviços Financeiros 

 

Os riscos de corrupção e infrações conexas do serviço financeiro foram inseridos na matriz nº 1.18 

do PPRCIC. Salientam-se os riscos de falta de cabimentação nos compromissos, pagamento a 

fornecedores sem visto do Tribunal de Contas, não cumprimento de prazos com fornecedores, não 

constituição de retenção na fonte de empreitadas públicas, incumprimento da lei de compromissos, 

pagamentos indevidos ao Fundo de Compensação de Trabalhadores, atos clínicos não faturados, 

risco de prescrição de faturas, falta de conciliação de extratos contabilísticos. 

 

 

 

 

 

P ro b. Imp. Sim
Em 

execução
N ão

1 2 3 4 6 7 8

1.1.1Deficiências no contro lo da renovação dos contratos em especial no
contro lo  dos prazos

B D
1.1.1.1Reforço dos procedimentos instaurados de contro lo dos contrato s e upgrade da aplicação
informática para contro lo s dos mesmos

x

1.3.1 Vio lação da legislação de CCP relativo  à modalidade de ajuste direto M B G 1.3.1.1 Selecção de contratos para verificação da aplicação da modalidade ajuste direto x

A plataforma VORTAL comunica diretamente com a
BASE.GOV e gera alertas

O SAL comunica aos SF por e-mail. Existe segregação de
funções entre três áreas: SF, SAL e fornecedores.

São elaborados relatórios trimestrais sobre gastos das
viaturas. Foram implementados concursos públicos nesta
área para redução de gastos.

1.4.1 Deficiente contro lo  de gastos com viaturas na gestão de fro ta 
automóvel

M B G

1.5.1Incumprimento legislação de contratação pública em especial artº127º e
88º , relativos a publicação de contratos e retenção de garantia de cauções

1.4.1.1Optimização da aplicação informática existente e reforço de procedimentos que vêm sendo
instaurados

1.5.1.2 Reforço dos procedimentos instaurados nesta área para detectar anomalias

1.5.1.1 Upgrade da aplicação informática para gerar alertas

SS G

Risco s

R isco  
inerente

1.2.1 Favorecimento de fornecedor na modalidade de ajuste direto nos
contratos de aquisição de bens e serviços

B D

M edidas a implementar Co mentário s

Todos os processos de contratação têm fundamentação
legal e reforço de parecer jurídico nos casos que se
justifique. A instituição está a aumentar os concursos
públicos.

Existe contro lo dos prazos em fo lha de Excel. Também
existe uma pasta partilhada de contro lo dos contratos. Não
fo i possivel acrescentar upgrades à aplicação informática.

5

1.2.1.1 Aplicabilidade da contratação de CCP e reforço de boas práticas nesta área

Foram efetuadas amostragens nesta modalidade de CCP
pela Diretora do SAL  e algumas delas efetuadas pelo ROC

Execução

x

x

x

x
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9.1 Análise das medidas implementadas nos Serviços Financeiros 

 

O Serviço Financeiro aplicou 75% das 20 medidas preventivas de riscos propostas, existindo 25% 

em execução. Não existem medidas por executar, conforme demonstrado no gráfico nº 8.  

 

Gráfico 8: Análise das medidas implementadas pelo Serviço Financeiro 

 
   Fonte: SAI 

 

O Serviço Financeiro identificou 9 riscos de corrupção e infrações conexas e 20 medidas preventivas 

para mitigação desses mesmos riscos. A matriz nº 8 identifica esses mesmos riscos e medidas, bem 

como a forma como foram implementadas. 
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Matriz 8: Medidas implementadas pelo Serviço Financeiro 

 

 

O SAI procedeu à monitorização das medidas identificadas na matriz anterior e além disso, está a 

colaborar com o SF na verificação dos saldos de alguns extratos contabilísticos relativos a algumas 

contas do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP).   

 

10. Serviço de Instalações e Equipamentos 

 

Nesta área foram identificados os riscos descritos na matriz nº 1.20 do PPRCIC, salientando-se a 

monitorização dos contratos de prestação de serviços, deficiente acompanhamento dos contratos, 

controlo da funcionalidade técnica dos esquipamentos, deficiente resposta na elaboração das 

especificações técnicas, incumprimento dos limites do trabalho suplementar, deficiente 

monitorização das temperaturas dos frigoríficos e o regime jurídico da doença da Legionela. 

 

 

P ro b. Imp. S im
Em 

execuç ão
N ão

1 2 3 4 6 7 8

1.1.1 Existência de compromissos sem prévia existência de cabimentação

M B D

1.1.1.1 Verificação periódica da listagem de compromissos e correção dos erros x

1.2.1 Efetuar pagamentos a fornecedores de contratos sujeitos a visto
prévio  do TC sem existência do mesmo

B SS 1.2.1.1 Sempre que seja obrigató ria a existência de visto  prévio  o  SAL informa o  SF x

1.3.1 Não  pagamanto a fornecedores, gerando quebras nos fornecimentos B D
1.3.1.1Continuação dos procedimentos instaurados de elaboração de rateio mensal de pagamento a
fornecedores

x

1.4.1 Pagamento de contratos de empreitadas sem retenção de garantia,
causando perdas financeiras

B D
1.4.1.1 Gesto r do  contrato na conferência da fatura colo ca na mesma a menção " retenção  de 
garantia"
1.4.1.2 Conferência mensal do extrato contabilístico da conta cauções e verificação entre o  retido  e 

x

1.5.1Incumprimento da lei de compromisso s, gerando sanções financeiras e
outras

M A E
1.5.1.1 Existência de compromissos para toda a área da despesa
1.5.1.2 Garantir a existência de fundos disponíveis para to dos os compromisso s assumidos
1.5.1.3 Reforço de verbas pela tutela

x

1.6.1 Oco rrência pagamentos duplicados ou prescrições indevidas B M

1.6.1.1 Conciliação dos Fundos com SRH;
1.6.1.2 Conciliação  de extratos de contas e análise de divergências;
1.6.1.3 Envio  a contencioso  das faturas em risco  de prescrição e arquivo  dessas evidências.

x

1.7.1 Atos clínicos não faturados ou cobrados de fo rma inco rreta B M

1.7.1.1 Procedimentos mensais para verificação dos acto s clínicos extra "SNS" não faturados
1.7.1.2 So licitar aos SSTI o desenvolvimento de uma aplicação para contro lo dos atos clínicos não
faturados ou com erros
1.7.1.3 Listagem mensal dos erros e envio à área da Admissão de Doentes

x

1.8.1. Risco  de prescrição de faturas em três anos B M
1.8.1.1 Oficializar as entidades com valores em dívida com primeiro e segundo ofício
1.8.1.2 Listagem trimestral das faturas em risco  de prescrição e envio ao contencioso  
1.8.1.3 Verificação trimestral da antiguidade de saldos 
1.8.1.4 Elabo ração de regulamento para esta área;

x

1.9.1 Falta de co nciliação de extratos contabilísticos P P
1.9.1 .1 A locação  de funcionários a esta área
1.9.1. 2 Apoio do  SAI nesta área e em determinadas contas

x

A ct iv idade s de co ntro loEve nto

R isco  
inerente

C o mentário s

A reconciliação dos extratos bancários está a ser efetuada
anualmente pelo contabilista certificado e pelo diretor do
Serviço financeiro

5

A aplicação SICC só permite efetuar o lançamento de
compromisso se o cabimento tiver sido efetuado . A única
exceção são os compromissos previsionais, mas neste
caso, estes co mpromissos não permitem o lançamento de
qualquer nota de encomenda. Foi efetuado ficheiro de
contro lo

O SAL comunica por email a existencia do Processo de
Aquisição que aguarda visto previo do TC, com a indicação
de não se poderem efetuar pagamentos. Posterio rmente, o
SAL comunicará aos SF quando poderão iniciar os
pagamentos desse processo de aquisição . Fo i criado um
ficherio nos SF para registar esta informação

O rateio é efetuado mensalmente com a vogal do Conselho
de Administração e fica reservado uma verba para
pagamentos imprevistos que possam gerar bloqueio de
fo rnecimentos

Existe um registo efetuado na contabilidade com todas as
faturas de obra e a respetiva retenção de garantia.

Execução

Todas as despesas efetuadas têm um compromisso
efetuado . Contudo, como o s fundos disponiveis são
negativos, a informação de fundos disponivel para esse
compromisso é negativa. O refo rço de verba que permite
ultrapassar os fundos disponiveis negativos é da
responsabilidade da Tutela

1.6.1.1 - É efetuada a conciliação dos Fundos com o SRH
(existe ficheiro com o co ntro lo ). 1.6.1.2 - Fo i colocado uma
funcio nária a tempo parcial, no final do mês de Outubro , para
efetuar a reconciliação das entidades. Para alem disso, no
fecho de contas são reconciliadas as entidades
selecionadas pelo ROC. 1.6.1.1 - São enviadas para o
contencioso , as faturas em divida de seguradoras e outras
entidades

São gerados mensalmente da aplicação sonho, as listagens
dos episódios com erros. Trimestralmente, enviamos as
listagens para a admissão de doentes, para efetuarem as
correcções necessárias

Os serviços financeiros estão a enviar mensalmente o ficios
para as seguradoras e outras entidades, com todas as
faturas em divida emitidas nos ultimos 3 anos. São
efetuados ficheiros com o registo de todas as faturas em
divida, onde se pode verificar a antiguidade. Estes ficheiros
são enviados  para o contencioso
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10.1 Análise das medidas implementadas no Serviço de Instalações e 
Equipamentos 

 

O Serviço de Instalação e Equipamentos aplicou 78,57 % das 14 medidas preventivas de riscos 

propostas, e tem 21,43 % em execução. Não existem medidas por executar. 

 
Gráfico 9: Análise das medidas implementadas no SIE 

 
    Fonte: SAI 

 

A área das instalações e equipamentos por englobar atividades importantes para a manutenção 

diária de uma Unidade Hospitalar é uma área de maior incidência ao nível da monitorização do SAI. 

Na matriz nº 1.20 inserida no PPRCIC, o SIE identificou 7 riscos de corrupção e infrações conexas, e 

sugeriu 14 medidas para mitigação dos mesmos.  
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Matriz 9: Medidas implementadas pelo Serviço de Instalações e Equipamentos 

 

 

O Serviço de Instalações e Equipamentos atualizou o regulamento Interno do Serviço, durante o ano 

de 2021. O SAI aplicou uma Check List para avaliação do Sistema de Controlo Interno nesta área, cujos 

resultados foram publicados nos anexos do PPRCIC. Após a monitorização descrevem-se os 

resultados inscritos na matriz nº 9. Salienta-se, nesta área, as medidas para combater as 

temperaturas dos frigoríficos e bactéria Legionela. 

 

11. Regulamento Geral de Proteção de Dados 

 

O Regulamento Geral de Proteção de Dados foi publicado em 2016 e é uma das áreas mais importantes ao 

nível institucional relacionado com novos riscos para a ULSBA. Assim, no PPRCIC foi inserida a matriz nº 

1.22, onde estão os riscos relacionados com a existência/inexistência de manual de RGPD na ULSBA, 

inventário de dados, avisos de privacidade e controlos ao nível das tecnologias da informação. 

 

 

 

 

 

P ro b. Imp. S im
Em 

execução
N ão

1 2 3 4 5 7 8 9

1.1 M onitorização contratos prestação
serviços

1.1.1Inexistência ou deficiente monitorização de prazos ou o utras clausulas
do CPS

P D
1.1.1.1 Verificar os contratos de PS e ado ção de pro cedimentos em folha Excel o u programa
EASYVISTA.

x

1.2.1.1Verificar os contratos de empreitadas em colaboração co m a fiscalização de obra e gestor do
contrato.

x

1.2.1.2 Verificação dos "trabalho s a mais" em articulação com a fiscalização de obra. x

1.2.1.3 Nos contratos de equipamentos, e em articulação com o património, contro lo dos prazos de
garantia.

x

x

1.4.1.1 Revisão de cadernos de ancargo s antes da sua aprovação  em Conselho de Administração. x

1.4.1.2 Capacitação  técnica para elaboração das especificidades técnicas e/o u recursao ao exterior. x

1.5.1.1 Verificação pela Chefia dos horários de trabalho. x

1.5.1.2 Reforço da confirmação de trabalho suplementar e sua fundamentação junto  do CA . x

1.6.1.1 Substituição e apetrechamento técnico actualizado do contro lo das temperaturas com
sistema de alarme conforme decisão do CA.

x

1.6.1.2 Contro lo de manutenção do acompanhamento dos equipamentos afetos às temperaturas. x

1.6.1.3 Acompanhamento pelo pessoal do SIE ou recurso ao exterio r da manutenção/certificação
equipamento  de frio .

x

1.6.1.4 Articulação do pessoal do SIE e pessoal afeto ao s equipamentos de frio para uma resposta
imediata no local (Nomeação de respo nsáveis).

x

A c tividades de co ntro loEv ento

1.3.1.1 Adoção  de procedimentos na receção  dos equipamentos para contro lo da sua funcionalidade
Recurso ao técnico de bio medicina e colaborado res dos
serviços recetores

Já está elaborado e o SIE colaborou no regulamento da
Legionela elaborado pela SP. Aplicam-se os procedimentos de
prevenção e intervenção quando detectado algum foco.

1.71.1 Criação /reforço, em articulação com a Saúde Pública e outras áreas, para criação de
procedimentos de contro lo  da batéria Legionela.

B D

6

Está em execução: os Serviço s Farmacêuticos e CS já estão
abrangidos, faltam outros serviços do hospital

Vai ser adjudicado a uma empresa externa

Em geral recorre-se ao exterior

Está implmentado um sistema no Gabinete de Prevenção e
Ocorrências que faz articulação com os profissionais
responsáveis dos serviços

1.3 Contro lo das funcionalidades técnicas
dos equipamentos novos 

1.3.1 Verificação das especificações técnicas dos equipamentos novos,
quando recebidos na ULSBA

B D

Object ivo

R isco  
inerente

1.2 M onitorização contratos empreitadas e
equipamentos

1.2.1 Inexistência ou deficiente monitorização, de trabalhos a mais, cauções,
garantias e penalidades

P D

1.4 Falta de planeamento na definição das
especificidades técnicas, adjudicações e
fiscalização

1.7 Legislação sobre regime jurídico de  
infeções pela bacteria legionela

1.7.1 Não cumprimento da legislação respeitante a infeções por baterias
legio nela

1.5 Verificação dos horários, prevenções, 
trabalho suplementar e CT

1.5.1 Não cumprimento da assiduidade, limites trabalho suplementar, e CT
por monitorizar

1.4.1 Deficiente monito rização de especificidades técnicas, adjudicações,
fiscalizações e outras clausulas

1.6 Deficiente monitorização das 
temperaturas dos frigoríficos

1.6.1 Deficiente monitorização das temperaturas dos frigoríficos afetos à
Farmácia, CS e Serviço s de Internamento

P M

B D

P M

x

Exe cução

Está a ser elaborado o mapa em Excel para esta funcio nalidade.
Também existe um contro lo através da aplicação SIGA.

O SIE promove a atualização das listagens dos equipamentos

Quando possível recursos ao exterior e às empresas que
fornecem os serviços

Em co laboração com os encarregados

Raramente acontece, mas quando necessário justifica-se ao CA

C o me ntário s

O SIE está a co ntro lar os contratos de empreitada com a
fiscalização de obra e o gestor de contrato. Exemplos: CS
Vidigueira, CS M érto la e obras na extensão de saúde de Rio de
Moinhos.

O mesmo da medida anterior

Solicitam-se dados ao património para confirmação dos prazo s
de garantia
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11.1 Análise das medidas implementadas na área do RGPD 

 

Ao nível do Regulamento Geral de Proteção de Dados foram identificados 4 riscos e 8 medidas preventivas 

dos mesmos, conforme matriz nº 1.22 do PPRCIC. Das medidas aí inseridas, foram aplicadas 37,5%, não 

foram aplicadas 12,5% e estão em execução 50%. 

 

Gráfico 10: Análise das medidas implementadas na área do RGPD 

 
Fonte: SAI 

 

A matriz nº10 descreve as medidas preventivas dos riscos identificados nesta área implementadas 

na área do Regulamento Geral de Proteção de Dados e Segurança da Informação. 
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Matriz 10: Medidas implementadas na área do RGPD 

 

 

O SAI durante o ano de 2021 efetuou uma auditoria interna, prevista no PAAI, à área do Regulamento 

Geral de Proteção de Dados e Segurança da Informação. Foram efetuadas algumas recomendações ao 

Responsável pelo Tratamento, das quais se destacam: 

 

 A designação de um representante do Responsável pelo Tratamento no próprio Conselho de 

Administração, para a adequação do RGPD na instituição; 

 Elaboração de um Manual/Regulamento de Proteção de Dados e a sua comunicação a toda a 

ULSBA, via intranet; 

 A adequação da ULSBA ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, conforme modelo 

apresentado no relatório de auditoria, através da equipa multidisplinar para a 

implementação do RGPD ou empresa externa; 

 Nomeação de um ou dois elementos a tempo permanente na instituição para efetuarem a 

inventariação de dados da instituição e/ou trabalharem junto dos diretores/coordenadores 

de serviços a fim de o poderem realizar; 

 Sensibilização de toda a instituição para a importância da adequação da mesma ao 

Regulamento Geral de Proteção de Dados; 

 A finalização, aprovação pelo Conselho de Administração e comunicação a toda a instituição 

da política de segurança da informação (que vem sendo escrita pelo Coordenador do SSTI da 

ULSBA); 

 A designação de um responsável de segurança da informação, conforme legislação publicada 

em 2021, para a gestão de um conjunto de medidas adotadas em matéria de requisitos de 

segurança e notificação de incidentes nos termos do regime jurídico da Segurança da 

informação e Ciberespaço; 

P ro b. Imp. Sim
Em 

execução
N ão

1 2 3 4 6 7 8

x

x

1.2.1.1 Nomeação de uma equipa coordenadora para fazer um inventário de dados e processos x

1.2.1.2 Em alternativa subcontratar uma empresa para fazer a inventariação de dados na ULSBA x

1.3.1.1 Identificação dos avisos de privacidade em cada área x

1.3.1.2 Constituição de uma equipa para definição dos avisos de privacidade em cada processo e sub-
processo de dados identificados

x

1.4.1.1 Contro los de todos os utilizadores de aplicações informáticas x

1.4.1.2 Elaboração de contro los informáticos, caso a caso, conforme processos e sub processos
relacionados com a inventariação de dados efetuada

x

D

5

Foi nomeada uma equipa multidiciplinar com o objetivo da
sua elaboração

Foram ministradas na instituição três ações de formação,
uma para funcionários e duas para Chefias.

Foi nomeada conforme Nota de Serviço nº 18, de 19 de abril
de 2021, emitida pelo  Conselho de Administração.

Apenas fo ram efetuados na área de informática.

Foi constituída a equipa multidisciplinar, mas ainda não
executou o levantamento de processos e subprocessos
bem como avisos de privacidade.

O SSTI elaboro u a Polít ica de Privacidade onde registou
estes procedimentos.

Foram elaborados pelo SSTI e entregues ao EPD para
avaliação e implementação.

C o mentário s

Execução

P

1.2.1 Inexistência de levantamento de uma base de dados e processos de
dados na ULSBA

A E

1.3.1 Inexistência de avisos de privacidade nos processos que envolvem
dados

B

1.4.1 Falta de definição dos contro los informáticos para cada área e
procesos/sub-processos identif icados

B

1.1.1 Inexistência de manual para aplicabilidade de RGPD na ULSBA P G

1.1.1.1 Elaboração de manual de RGPD

A ctiv idades  a implementarR isco s

R isco  
inerente

1.1.1.2 Formação específica em RGPD
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 Na sequência, o cumprimento por parte deste Responsável dos requisitos do Decreto-Lei n.º 

65/2021, de 30 de julho, conforme Regulamento (EU) n.º 2019/881 do Parlamento Europeu 

de 17 de abril de 2019. 
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IV – Conclusões e recomendações 

 

1. Conclusões 

 

A ULSBA foi constituída em 2008, e desde essa data, tem vindo a implementar um sistema consistente 

de controlo interno ao nível de toda a organização e em especial nos vários serviços/áreas de gestão. 

Assim, face ao sistema de controlo interno implementado não se prevê ocorrência de riscos graves 

de corrupção e infrações conexas para o período analisado, verificando-se, inclusive, no Plano de 

Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, uma elevada quantidade de riscos 

identificados como sendo de “pequeno risco”. 

 

A implementação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas para o período 

em análise foi bem-sucedido havendo participação de todos os serviços/áreas envolvidas, apesar de 

a ULSBA não ter apresentado o PPRCIC em anos anteriores, por não ter existido o Serviço de 

Auditoria Interna (2016-2020). A mencionada participação no PPRCIC denota a preocupação do 

Órgão de Gestão e Diretores/Coordenadores de serviços em melhorarem o sistema de controlo 

interno da instituição. 

 

Atendendo ao sucesso obtido na implementação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas, conclui-se que as medidas adotadas para mitigação do risco foram eficazes e o 

PPRCIC é um instrumento de grande utilidade no melhoramento da gestão do risco na instituição e 

de grande utilidade na tomada de decisão, planeamento e execução de atividades. 

 

Apesar disso, por ser o primeiro PPRCIC a ser elaborado na ULSBA desde 2015, e face ao Auditor 

Interno ter sido nomeado no final de 2020, ficaram de fora algumas áreas do risco importantes na 

dinâmica da instituição, que se prevê incluir nas próximas versões do mesmo. Não é possível fazer a 

comparação homóloga pelo motivo descrito anteriormente, ficando a mesma para a próxima versão 

da elaboração do Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas. 
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Fica, contudo, em síntese, a identificação de 61 Riscos de Corrupção e Infrações Conexas em toda a 

instituição e 124 medidas para mitigação desse mesmo risco, distribuídas pelas Áreas Comuns, 

Serviço de Auditoria Interna, área Jurídica e Contenciosa, Serviço Farmacêutico, Serviço de Sistemas 

e Tecnologias da Informação, Serviço de Aprovisionamento e Logística, Serviço de Recursos 

Humanos, Serviço Financeiro, Serviço de Instalações e Equipamento e Regulamento Geral de 

Proteção de Dados. 

 

2. Recomendações  

 

Face ao exposto no presente relatório e conclusões obtidas o SAI coloca à consideração do Conselho 

de Administração a adoção das seguintes recomendações: 

 

 A aprovação do presente relatório nos termos da Recomendação nº 1/2009 do Conselho de 

Prevenção da Corrupção (CPC), publicada em DR, 2ª série, nº 140 de 22 de julho de 2009, e 

enviar cópia do mesmo ao Conselho de Prevenção da Corrupção e órgãos de tutela, 

superintendência e controlo; 

 Divulgar o presente relatório junto dos serviços/áreas mencionados no mesmo, 

sensibilizando os diretores/coordenadores, para aplicação das medidas de prevenção de 

risco identificadas, que ainda se encontram em curso ou por implementar; 

 Sensibilizar o Serviço de Formação Profissional da ULSBA para a necessidade de incluir no 

Plano Anual de Formação, ações de formação relativas ao Risco de Corrupção e Infrações 

Conexas (Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas); 

 Publicar o presente relatório no Portal interno e externo da ULSBA; 

 Sensibilizar os Diretores/Coordenadores de serviços para a importância da gestão do Risco 

no plano de gestão do sistema de controlo interno da instituição; 

 Aplicar na instituição o novo regime de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas, 

plasmado no Decreto-Lei nº 109-E/2021, de 9 de dezembro. 

 


