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Abreviaturas

ARS – Administração Regional de Saúde do Norte, I.P.
UF – Unidade Funcional
USF – Unidade de Saúde Familiar
UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade
URAP – Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados
AC – Atendimento Complementar
UAG – Unidade de Apoio à Gestão
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Introdução
De acordo com o preconizado na recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção, de
1 de Junho de 2009 e a recomendação n.º 5/2012 do Conselho de Prevenção da Corrupção, o
ACeS Entre Douro e Vouga II – Aveiro Norte elaborou o Plano de Gestão de Risco de Corrupção
e Infrações Conexas.
O plano identifica os riscos de corrupção e infrações conexas, bem como, os controlos
implementados e/ou a implementar que atenuem os riscos, minimizando a probabilidade de
ocorrência e o impacto que tais riscos podem ter no seguimento dos objetivos institucionais.
De acordo com o Conselho de Prevenção de Corrupção (CPC), os Planos de Prevenção de
Riscos de Corrupção e Infrações Conexas são: “instrumentos de gestão dinâmicos, pelo que
devem ser acompanhados na sua execução, elaborando-se, pelo menos anualmente, um
relatório de execução e refletindo-se sobre a necessidade da sua atualização”.
Neste contexto procedeu-se à elaboração do Plano que deu origem ao presente relatório
tendo em consideração a avaliação das medidas de prevenção apresentadas no PGRCIC,
incluindo a fase em que se encontra a implementação das medidas preventivas definidas,
caso não estejam implementadas e, a necessidade da sua atualização.
O presente relatório de execução configura um instrumento para que a atuação do ACeS
Aveiro Norte continue a pautar-se na sua ação de acordo com os preceitos éticos que assimilou
na sua organização, pelos cumprimentos dos princípios de interesse geral e pelos valores que
pautam a atividade do Serviço Nacional de Saúde. Este pretende dar resposta à
Recomendação da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. (ARSN, I.P.) elaborada em
dezembro de 2009, o qual foi aprovado pelo Conselho Diretivo (CD) em 30 de dezembro de
2009 (Deliberação Concordante registada na ata nº 01 de 30/12/2009).
Por ser um instrumento de gestão dinâmico, o plano e relatório elaborado, estabelecem o
objetivo de imprimir na cultura organizacional e nos processos de gestão da ARSN, I.P., uma
atitude assertiva e transparente quanto à prevenção da ocorrência de corrupção e de
infrações conexas.

Mod. 500/2014 (v5)

|3

RELATÓRIO | GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO 2019-2021

Seguindo o Guião recomendado pela ARS Norte apresentado pelo CPC em setembro de 2009
como modelo, em concordância com a Recomendação de 01 de Julho de 2009, o PPRCIC da
ARSN, I.P. foi elaborado de acordo com a estrutura sugerida, decorrente de propostas
apresentadas pelos Responsáveis das respetivas Unidades funcionais.
Segundo a recomendação deveremos:
1. Identificar os riscos de corrupção e infrações conexas tendo em conta as funções da
entidade. Devem ser identificados e caracterizados por unidade orgânica os respetivos
potenciais riscos de corrupção e infrações conexas. Estes riscos devem ser classificados
segundo uma escala de risco elevado, risco moderado e risco fraco, em função do grau de
probabilidade de ocorrência (elevado, moderado ou fraco). Por sua vez, este grau de
probabilidade deverá ser aferido a partir da própria caracterização de cada uma das
funções.
Grau de
Probabilidade de

Baixa

Moderada

Existe possibilidade
de ocorrer. Poderá ser
minimizado quando
aplicadas as medidas
de controlo
disponíveis.

Existe possibilidade
de ocorrer. Poderá ser
minimizado quando
tomadas decisões e
desenvolvidas ações
adicionais.

Elevada

Ocorrência
Fatores de
Classificação

Existe grande
possibilidade de
ocorrer. Não existem
condições de o
minimizar, mesmo
aplicando as medidas
de controlo e
emitindo decisões e
desenvolvendo ações
adicionais.

2. Medidas preventivas dos riscos identificados. Devem ser indicadas as medidas que
previnam a sua ocorrência, tais como mecanismos de controlo interno, segregação de
funções, declarações de interesses, definição prévia de critérios gerais e abstratos de
concessão de benefícios públicos, criação de gabinetes de auditoria interna em especial
Mod. 500/2014 (v5)
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nas entidades de maior dimensão, controlo efetivo das situações de acumulações de
funções públicas com atividades privadas e respetivos conflitos de interesses. Esta é uma
enumeração meramente exemplificativa.
3. Estratégias de Aferição da Efetividade, Utilidade, Eficácia e eventual Correção das
Medidas Propostas:
Os Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas são instrumentos de
gestão dinâmicos, pelo que devem ser acompanhados na sua execução, elaborando-se,
pelo menos anualmente, um relatório de execução e refletindo-se sobre a necessidade da
sua atualização. Os Planos de Prevenção de Riscos são, em primeira linha, da
responsabilidade dos órgãos máximos das entidades. No entanto, os dirigentes de cada
unidade orgânica devem ser responsabilizados pelas propostas de planos dos seus
departamentos e pela sua execução efetiva.

Monitorização do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas - Avaliação de
resultados e taxa de execução
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Considerando o panorama de pandemia COVID-19, que se instalou em Portugal no inicio de
março de 2020, é de sublinhar que, no que refere ao envolvimento e à execução de alterações
ao Plano Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) do ACeS Aveiro Norte,
se sentiram vários constrangimentos, pelo que o mesmo se manteve sem alterações nos anos
de 2020 e 2021.
De acordo com o preconizado no Plano Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
(PGRCIC) procedeu-se a uma compilação das respostas às questões e auscultaram-se os
coordenadores/responsáveis das Unidades Funcionais/Serviços. Em cumprimento da
orientação, foi elaborado o presente relatório de execução da atividade desenvolvida, no
seguimento da grelha de avaliação da matriz de risco, explanada nas páginas que se seguem.
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Controlo indevido da
assiduidade (ausência de
informação)

Moderado

Melhoria da aplicação do RHV, que
permita estabelecer o limite do direito a
férias por trabalhador.

Reforçar formação interna sobre
acidentes
em
serviço.
Garantir
a
qualificação
do
acidente/incidente fundamentada em
relatórios especializados

Horários dos profissionais
atualizados e aprovados

X

sempre
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Moderado

Moderado

Risco de acidente.

Remodelação da frota automóvel pela
ARSN.
Manutenção regular das viaturas e
extraordinária, sempre que seja
comunicado qualquer anomalia.
Controlo e análise dos registos realizados
nos mapas, por viatura.

X

X

Impossível aferir
grau de
Implementação

OBS.

Ausência de registo atualizado dos dados
biográficos dos profissionais.
Competência executada ao nível dos Serviços
Centrais da ARS Norte.

Integração do Gestor de Risco, veio contribuir
para a melhor fundamentação em relatório
especializado.

X

fggG

Gestão
da
Frota

Não
Implementada

Parcialmente
Implementada

GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO
Em fase de
Implementação

Medidas Preventivas

Moderado

Escala
de
Risco

Moderado

à Gestão
(UAG)

Moderado

Atribuição de férias em
número superior/inferior ao
que o trabalhador tem
direito
(deficiência
de
informação da aplicação
RHV).
Deficiente preenchimento
da
Participação
dos
acidentes em serviço e
Gestão atraso no envio. Deficiente
fundamentação
na
Unidade Recursos qualificação de acidente em
Humanos
de Apoio
serviço.

Grau de
Probabilidade
de Ocorrência

Moderado

Risco

Moderado

Unidade
Orgânica/ Área/
Funcional/ Serviço
Apoio

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS
RISCOS
Implementada

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

Ausência de registo atualizado dos dados
biográficos dos profissionais.
Competência executada ao nível dos Serviços
Centrais da ARS Norte.
Remodelação da Frota por parte da ARSN não
ocorreu.
Realização da manutenção regular das viaturas
(revisão e inspeção). Realização de manutenção
extraordinária, sempre que seja comunicada
qualquer anomalia.
Efetuado controlo dos registos/por viatura.
Utilização de meios alternativos para
deslocação dos profissionais (motorista do
ACES, táxi, veículo próprio).
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Gestão Financeira

Unidade
Receção não controlada de
equipamento/artigos
de Apoio à
Gestão Aprovisionamento destinados às Unidades
funcionais.
(UAG)

Medidas Preventivas

Monitorização
dos
recibos
anulados /unidade/ fundamento.
Auditoria
aleatória
de
dispensa/isenção
de
taxas,
designadamente à utilização do
código " facto não imputável ao
utente".
Garantir a receção dos artigos
pelas unidades, imediatamente à
sua entrega; Garantir a quantidade
e qualidade dos artigos remetidos,
no próprio dia, pela unidade.

Impossível aferir
grau de
Implementação

Escala
de
Risco

Moderado

Desvios na arrecadação da
receita

Grau de
Probabilidade
de Ocorrência

Moderado

Risco

Moderado

Área/
Serviço

Moderado

Unidade
Orgânica/
Funcional/
Apoio

GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO

Implementada
Em fase de
Implementação
Parcialmente
Implementada
Não
Implementada

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS
RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

X

OBS.

Devido à Lei de Orçamento do Estado de 2020,
que procedeu à dispensa da cobrança de taxas
moderadoras nas consultas nos Cuidados de
Saúde Primários.

X
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Acessos
indevidos
a
plataformas informáticas.

Elevado

Sistema de
Informação

Elevado

Siste

Solicitar a listagem dos acesso
atribuídos
de
todos
os
trabalhadores do ACeS.
Definir o procedimento atinente ao
pedido de acesso e eliminação de
acessos.
Sensibilizar os colaboradores para
a salvaguarda da sua password
atenta a sua caraterística pessoal e
intransmissível e encerramento
sessão de trabalho, sempre que se
ausente do posto de trabalho.
Garantir a realização de backups
periódicos e garantir que os
mesmos são fiáveis.
Divulgar o regulamento de
arquivo

X

Em elaboração procedimento escrito no que
respeita a pedidos de acesso e de eliminação.
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USF
Salvador
Machado

Formação
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Moderado

Desatualização do inventário
por falta de recursos humanos
para o efeito.

Moderado

Direcionar os utentes para
os prestadores de serviços
convencionados com o
Estado.

Desvios nas tendências de
precrição de medicamento em
função de financiamento para
Congressos, cursos,
jornadas,etc, pelos LIF.
(laboratórios da indústria
farmacêutica).

Baixo

Pouca garantia em assegurar a
confidencialidade dos registos
e documentos na receção,
distribuição e expedição de
correspondência.

Moderado

Comunicação

Medidas Preventivas

Gestão de correspondência realizada
através de sistema informático.
Auditoria interna aos procedimento
da
correspondência.
Monitorizar a utilização de protocolo
/oficio no correio interno do ACeS.

X

Capacitar o ACeS com
profissional
específico
para a área do inventário
Sempre que solicitado pelos
utentes, disponibilizar-lhes um
dossier organizado e atualizado
com a lista dos prestadores
convencionados, seus contactos e
endereços, promovendo a livre
escolha pelos utentes.
A ARS deverá cumprir a legislação
vigente no que concerne ao
financiamento da participação dos
profissionais nas ações de
formação adequadas ao seu plano
de formação profissional, incluindo
o transporte. No caso das unidades
de saúde terem direito a incentivos
institucionais, deve-lhes ser
garantida uma bolsa em pecúnio,
para custear as referidas
formações.

X

Impossível aferir
grau de
Implementação

Escala
de
Risco

Moderado

Inventariação

Grau de
Probabilidade
de Ocorrência

Moderado

Unidade
de Apoio à
Gestão de
Gestão
(UAG) Correspondência

Risco

Moderado

Área/
Serviço

Elevado

Unidade
Orgânica/
Funcional/
Apoio

GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO

Implementada
Em fase de
Implementação
Parcialmente
Implementada
Não
Implementada

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS
RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

OBS.

Uso quase generalizado de protocolo/ofício de
correio interno. Impossibilidade de auditoria
interna aos procedimentos de correspondência.

UCC e URAP em curso.

O 1º procedimento é regularmente garantido
pela equipa.

X

X

O 2º procedimento, “formação profissional”, não foi
correspondido em termos das medidas preventivas
propostas. A ARSN continua a reunir informação
sobre necessidades formativas sentidas pelos ACES e
vai organizando alguma formação nesse sentido.
Colabora na concessão das comissões gratuitas de
serviço para congressos, cursos, encontros, jornadas,
etc, organizadas externamente, dentro ou fora do
SNS, quase sempre com o apoio financeiro da
indústria farmacêutica, mas não permite a autonomia
das equipas, quer tenham ou não direito à
compensação
pecuniária
por
incentivos
institucionais.
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Secretariado
Comprometimento
do
direito de acesso a cuidados
continuados por deficiente
Equipa
Coordenador Acesso à Rede aplicação dos critérios de
admissão.

a Local (ECL)
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Elevado
Moderado
Moderado

Pouca
garantia
em
assegurar
a
confidencialidade
dos
Gestão de
Correspondência registos e documentos na
receção, distribuição e
expedição
de
correspondência.
Falta de privacidade no
atendimento
Atendimento administrativo.

Medidas Preventivas

Pedido da remodelação da Frota
automóvel.

X

Gestão
de
correspondência
realizada através de sistema
informático.
Auditoria
interna
aos
procedimentos
da
correspondência.
Criação de barreiras físicas que
permitam o atendimento aos
utentes de forma a privilegiar a
confidencialidade
da
sua
informação.
Cumprimento dos procedimentos
instituídos no processo de
admissão.

Impossível aferir
grau de
Implementação

Escala
de
Risco

Elevado

Risco de Acidente.

Elevado

Gestão da
Frota

Grau de
Probabilidade
de Ocorrência

Moderado

Risco

Moderado

USF
Aliança

Área/
Serviço

Moderado

Unidade
Orgânica/
Funcional/
Apoio

GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO

Implementada
Em fase de
Implementação
Parcialmente
Implementada
Não
Implementada

MEDIDAS PREVENTIVAS DOS
RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

Envio do automóvel de serviço para abate.
Utilização de meios alternativos para deslocação
dos profissionais (motorista do ACES, táxi, veículo
próprio).
Atualização de procedimento para a gestão de
correspondência na USF.
Programação de auditoria aos procedimentos em
curso.

X

X

X

OBS.

Solicitado ao ACES a realização de separadores
nos postos de atendimento da USF – ainda sem
resposta.
Avaliação dos episódios de referenciação com base
nos critérios de admissão à RNCCI descritos na
Portaria nº 50/2017 de 2 de fevereiro e na Portaria nº
248/2018 de 6 de setembro e respetivas Orientações
Técnicas.
Reuniões com as equipas referenciadoras e equipas
das unidades funcionais com vista a melhoria no
processo de referenciação.
Reunião com os Técnicos de Serviço Social do
ACeS envolvidos no processo de referenciação
de utentes
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Conclusão
Após análise da implementação das medidas preventivas conclui-se que nem todas se
encontram ultrapassadas, no entanto, de forma didática deverão ser pensadas novas
medidas a ser aplicadas, além das existentes.
Dada a mobilidade de profissionais entre as várias unidades/serviços do Aces Aveiro Norte,
propõe-se a criação de uma estratégia interna formativa que permita a formação regular dos
profissionais, especialmente, para a área do secretariado clínico, por forma a permitir
aquisição de conhecimentos que garantam a qualidade do serviço prestado, sobre as várias
temáticas no âmbito das suas competências, com foco nos recém admitidos. Propõe-se a
criação de equipas auditoras, externas aos ACeS para efetuar auditorias aos processos dentro
deste âmbito, no sentido de melhorar as práticas e prevenir os riscos de corrupção e
infrações.
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