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1. Enquadramento
Considerando:
• Que a atividade de gestão e administração de dinheiros, valores e património públicos
devem, nos termos da Constituição da República e da lei, pautar-se por princípios de
prossecução do interesse público, da igualdade, da proporcionalidade, da transparência,
da justiça, da imparcialidade, da boa-fé e da boa administração.
• Que o “fenómeno” da corrupção constitui uma violação clara de tais princípios.

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) deliberou aprovar a Recomendação n.º 1/2009,
de 1 de julho publicada na 2.ª Série do Diário da República n.º 140, de 22 de julho, que determina
que os órgãos dirigentes máximos das entidades gestoras de dinheiro, valores ou património
públicos apresentem “Planos de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas”.
Dando cumprimento à referida Recomendação do CPC, o Instituto Nacional de Emergência
Médica, I.P. (INEM) atualizou o seu Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações
Conexas para o ano de 2016.

Dando igualmente cumprimento à Recomendação n.º 1/2010, de 7 de abril, e promovendo uma
politica de transparência na gestão publica, o INEM tem publicado no seu site oficial os Planos
de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e os correspondentes Relatório de
execução.

Por último, foram seguidas as orientações mais recentes expressa na Recomendação de 1 de
junho de 2015, designadamente no que respeita à necessidade de identificar exaustivamente
os riscos de gestão e corrupção e as correspondentes medidas preventivas.

Assim, apresenta-se no presente Relatório, a monitorização da implementação do Plano de
Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas relativo ao ano de 2016, através da avaliação
das medidas de prevenção propostas.
•

A execução da informação relativa a Recursos Humanos e Financeiros;

•

A avaliação das Medidas previstas no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e
Infrações Conexas para cada Unidade Orgânica e o ponto de situação de cada uma delas.
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2. Execução dos dados relativos aos Recursos Humanos e Financeiros
2.1. Recursos Humanos
Ao nível dos recursos Humanos, os desvios em relação aos meios planeados e executados em
2016 são significativos, ficando o Mapa de Pessoal de 2016 aquém em 458 profissionais, o que
representa um desvio negativo de 27 %.

Durante o ano de 2016, o mapa de Pessoal foi reforçado, em janeiro/2016, com 85 novos
profissionais Técnicos de Emergência Pré-hospitalar, e em setembro/2016, com 70 novos
profissionais para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes.

É de relevar os esforços que têm sido desenvolvidos no sentido de dotar o mapa de pessoal com
profissionais habilitados e da forma mais célere possível, cumprindo a tramitação legal
instituída.

Paralelamente, tem-se procurado corrigir a dependência do INEM, de profissionais cujo
exercício não seja passível de consolidação no mapa de pessoal, como sucede, a título
exemplificativo, com os trabalhadores(as) detentores de contrato de trabalho sem termo no
serviço de origem em exercício de funções em regime de cedência de interesse público no INEM.

A preocupação com a redução dos custos com o trabalho extraordinário e com as prestações de
serviços, tem sido igualmente uma constante. Em suma, o INEM tem procurado satisfazer a sua
carência de recursos humanos de forma sustentada e sólida, quer para os profissionais, quer
para a Instituição.

Todavia, os esforços desenvolvidos para preenchimento dos postos de trabalho previstos e não
ocupados no mapa de pessoal têm-se revelado insuficientes para dar resposta às necessidades
da Instituição.
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Ano 2016
Categorias/carreiras
Planeado

Executado Diferença

%

Dirigentes Superiores

2

2

0

0%

Dirigentes Intermédios

22

13

-9

41%

Médico

24

6

-18

75%

Enfermeiro

204

115

-89

44%

Técnico Superior de Saúde

2

0

-2

100%

Técnico Superior

78

45

-33

42%

Especialista em Informática

3

0

-3

100%

Técnico de Informática

9

7

-2

22%

Coordenador Técnico

4

4

0

0%

Assistente/Encarregado Operacional

11

9

-2

18%

Assistente Técnico (back office)

75

60

-15

20%

Assistente Técnico (funções CODU)
Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (TEPH) (funções
CODU)

30
306

-196
180

31%

TEPH com funções nos Meios de Emergência Médica e
Coordenador TEPH
TEPH (back office)

970

798

-172

18%

Auxiliar Telecomunicações de Emergência (ATE)

17

0

-17

100%

1727

1269

-458

-27%

Total INEM

Aos 1.269 postos de trabalho ocupados a 31 de dezembro de 2016 acrescem mais 243 de
médicos e 101 enfermeiros em regime de prestação de serviços e a prestação de serviços do
Fiscal único.
Assim, consideram-se como efetivos a 31 de dezembro de 2016, 1.614 elementos.

Com o objetivo de combater o défice acentuado de recursos humanos existentes, decorreram
em 2016, os seguintes procedimentos concursais.
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Serviço

N.º Postos a
Concurso

N.º Postos Ocupados

Enfermeiro

Delegações Regionais

80

A decorrer (19 já ocupados)

Técnicos de Emergência
Pré-hospitalar

Delegações Regionais

100

A decorrer

Coordenador SIEM DRS

1

A decorrer

GGOI

1

A decorrer

GSTI

1

A decorrer

GLO

1

A decorrer

GMC

1

A decorrer

GGCCP

1

A decorrer

GCA

1

A decorrer

Técnicos Informática

GSTI

4

A decorrer

Especialista Informática

GSTI

2

A decorrer

GJ

3

1

GQ (Segurança e Higiene no
Trabalho)

2

A decorrer

DGRH

3

A decorrer

DGRH

3

A decorrer

DGF

2

A decorrer

Carreira

Dirigente 1º Grau

Dirigente 2º Grau

Técnico Superior

Assistente Técnico

Nota: inclui procedimentos iniciados em 2015.

Destaca-se:
•

A implementação da Carreira especial para Técnicos de Emergência Pré-hospitalar

•

A apresentação de proposta de Mapa de Pessoal para 2017

•

Integração de 85 novos profissionais, Técnicos de Emergência Pré-hospitalar

•

Integração de 70 novos profissionais para o Centro de Orientação de Doentes
Urgentes

•

Inicio de procedimento concursal para 100 novos TEPH

•

Términus do concurso para 80 novos Enfermeiros.
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2.2. Recursos Financeiros
Os recursos financeiros do INEM resultaram na sua maioria da cobrança de 2,5% dos prémios
ou contribuições, relativos a contratos de seguros do ramo Vida e dos ramos Doença, Acidentes,
Veículos Terrestres, cobrados pelas seguradoras. Para além destes recursos, fazem parte do
financiamento do INEM, saldos de gerências de anos anteriores, verbas do Fundo Social Europeu
relativas a formação cofinanciada, juros de instituições bancárias, rendas e produtos de serviços
prestados.

Destaca-se a inversão da tendência de resultados líquidos e operacionais que, em anos
anteriores, revelaram-se menos favoráveis.

No que diz respeito ao orçamento inicial da receita, verificou-se em 2016 uma diminuição de
4.838.541€ face ao ano anterior, tendo o mesmo passado de 105.160.834€ para 100.322.293€,
justificado essencialmente pela não concretização do impacto de tesouraria estimado para o
orçamento de 2015 derivado do aumento da taxa aplicada aos prémios ou contribuições com
efeitos a 1 de janeiro de 2015, evidenciado na rubrica orçamental de «Impostos Indiretos».
Importa referir que o nível da execução orçamental em 31 de dezembro de 2016, sem considerar
o saldo de gerência acumulado de anos anteriores, foi de 99,7%, o que correspondeu a um
volume de receita cobrada no montante global de 100.057.819€ perante o montante de
orçamento corrigido de 100.322.293€.
No que concerne à execução orçamental da despesa, o INEM atingiu 85% da dotação corrigida
líquida de cativos, com o total de despesa paga de 89.992.047€, o que representa um aumento
de 4.478.171€ relativamente ao ano de 2015.
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Mapa Resumo de Execução Orçamental da Receita 2016-2015
Receita Cobrada
2016
2015

Rubricas
Impostos
Indiretos
Taxas, Multas e
Outras
penalidades
Rendimentos
da Propriedade
Transferências
Correntes
Vendas de Bens
e Serviços
Correntes
Outras Receitas
Correntes
Transferências
de Capital
Outras Receitas
de Capital
Reposições Não
Abatidas nos
Pagamentos
Saldo de
Gerência
Anterior
Total com
Saldo de
Gerência
Total sem Saldo
de Gerência

Δ%
16-15

Δ € 16-15

Previsão Corrigida
2016
2015

Δ € 16-15

% Receita Cobrada
2016
2015

Δ
16-15
p.p

99.392.155

90.503.005

8.889.150

9,8%

97.999.000

104.571.934

-6.572.934

101,4%

86,5%

14,9

22.749

110.465

-87.716

-79,4%

151.000

25.500

125.500

15,1%

433,2%

-418,1

136.464

112.499

23.965

21,3%

250.000

250.000

0

54,6%

45,0%

9,6

13.536

127.482

-113.947

-89,4%

1.322.293

116.780

1.205.513

1,0%

109,2%

-108,1

432.200

266.189

166.010

62,4%

575.000

288.000

287.000

75,2%

92,4%

-17,3

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0%

0

0

715.648

-715.648

-100,0%

0

715.649

-715.649

0%

100%

- 100-

7.269

9.100

-1.832

-20,1%

10.000

10.000

0

72,7%

91,0%

-18,3

53.446

40.934

12.512

30,6%

15.000

15.400

-400

356,3%

265,8%

90,5

39.891.344

43.770.762

-3.879.418

-8,9%

50.142.209

43.770.762

6.371.447

79,6%

100,0%

-20,4

139.949.162

135.656.085

4.293.077

3,2%

150.464.502

149.764.025

700.477

93,0%

90,6%

2,4

8.172.495

8,9%

100.322.293

105.993.263

-5.670.970

99,7%

86,7%

13

100.057.819

91.885.323

Considerando a obrigatoriedade do cumprimento da regra do equilíbrio orçamental, a execução
da despesa não poderia exceder o montante da receita cobrada de 100.057.819€. Neste sentido,
a execução orçamental da despesa ascendeu a 90% face à receita cobrada, sendo que se
considerarmos o volume de compromissos assumidos, que ascendeu a 95.857.350€, este
indicador aumenta para 95%.
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Mapa Resumo da Execução da Despesa 2016-2015
Despesa paga (€)
2016
2015

Rubricas

Δ 16-15 €

Δ
16-15 %

Dotação Corrig, e Líq.
Cativos (€)
2016
2015

Δ 16-15 €

%
Orçamento
Executado
2016
2015

Δ 1615 p.p.

Despesas com pessoal

25.776.253

23.783.576

1.992.677

8%

26.471.967

32.244.985

1.542.403

97%

74%

24

Aquisição de Bens e
Serviços

20.149.954

19.681.804

468.149

2%

26.289.558

25.963.880

2.984.855

77%

76%

1

Juros e outros encargos

22

934

-913

-98%

1.050

6.060

-5.010

2%

15%

-13

41.519.855

36.142.883

5.376.971

15%

42.396.991

41.159.198

1.237.793

98%

88%

10

14.475

761.617

-747.142

-98%

20.000

832.627

1.662.373

72%

91%

-19

2.528.292

5.143.061

-2.614.769

-51%

11.208.297

12.972.907

-1.764.610

23%

40%

-17

3.197

-

3.197

100%

3.198

-

3.198

100
%

---

---

89.992.047

85.513.876

4.478.171

5%

106.391.061

113.179.657

5.661.002

85%

76%
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Transferências
Correntes
Outras Despesas
Correntes
Aquisição de Bens de
Capital
Transferências de
Capital
Total

3. Avaliação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
3.1. Medidas de Prevenção Adotadas
Entre as medidas de prevenção adotadas destacam-se:
•

Identificação dos Fatores de Risco e a definição de responsabilidades, nas diversas áreas
de atuação do INEM.

•

Contratualização com as Unidades Operacionais, de Apoio à Logística e à Gestão e
Serviços Desconcentrados (Delegações Regionais) do INEM, tendo sido definidos
objetivos operacionais quantificados com metas e indicadores de medida, aferidos com
base na contratualização efetuada através do Quadro de Avaliação e responsabilização
(QUAR) definido com cada Unidade Orgânica.

•

Realização de reuniões periódicas com as unidades orgânicas do INEM, promovendo a
reflexão, a comunicação e o diálogo entre o Conselho Diretivo, os responsáveis dos
Serviços e os colaboradores.

•

Monitorização sistemática da atividade operacional, designadamente no CODU e Meios
de Emergência Médica.

•

Cumprimento da auditoria externa ao Sistema de Gestão de Qualidade no âmbito da
certificação ISO 9001.
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•

Realização das reuniões com as equipas regionais no âmbito do Programa de
Acreditação para planificação das atividades.

•

Concretização das auditorias internas nas Delegações Regionais no âmbito do Programa
de Acreditação CODU/meios.

•

Acreditação de entidades para formação em emergência médica.

Preparação de Regulamentação da Atividade de Emergência Médica designadamente a revisão
da legislação para o Transporte Inter-hospitalar do Doente Crítico.

3.2. Grau de Cumprimento das Medidas de Prevenção identificadas no Plano
No “Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas”, para 2015/2016, foi definido
para cada área/unidade, os riscos, as medidas que podem prevenir a sua ocorrência, bem como,
os responsáveis envolvidos na gestão e monitorização do referido Plano.
Para efeitos de monitorização do Plano foram identificadas como medidas a adotar:
•

A realização de auditorias internas para avaliação do grau de cumprimento das
Medidas de Prevenção identificadas.

•

O acompanhamento para balanço, das Medidas de Prevenção.

Com o objetivo de criar mecanismos que diminuam a probabilidade de ocorrência de situações
que potenciam riscos, bem como, dotar o Instituto de capacidade para atenuar falhas nas áreas
mais expostas ao risco e dar resposta imediata em caso de ocorrência de situações de risco, por
via das responsabilidades e funções bem definidas, foi realizada a monitorização do grau de
cumprimento das medidas de prevenção.

De referir ainda que no Plano de 2015/2016 foi apresentada a indicação clara e precisa sobre a
função

e

responsabilidade

de

cada

interveniente,

bem

como,

dos

recursos

necessários/disponíveis e as formas adequadas de comunicação interna.

No Quadro abaixo apresenta-se os intervenientes neste processo, com a indicação das
respetivas funções e responsabilidades.

10

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Relatório de Monitorização – Ano 2016

Decisores

Função e responsabilidade

Diretores Regionais
Diretores de Departamento
Coordenadores/Responsáveis de Gabinete

• Identificar e comunicar ao CD a ocorrência de risco.
• Aplicar as medidas previstas no plano nas
respetivas áreas de intervenção.

Coordenador do GPCG

• Monitorizar a execução das medidas previstas
identificadas no plano.
• Elaborar o Relatório Anual.
• Promover a atualização do Plano.

Coordenador do GQ

• Realizar programa de auditorias internas para
avaliação do grau de cumprimento.

4. Fatores e Áreas de Risco
Recorda-se os fatores que foram considerados com potenciadores de ocorrências de riscos e
respetivas áreas:

Fatores de Risco:
•

Recrutamento, para o exercício de funções públicas, de pessoal com perfil técnico e
comportamento adequado.

•

Cultura de responsabilização dos dirigentes.

•

Formação/sensibilização no domínio da ética e conduta e a insuficiente
consciencialização para os riscos de corrupção inerentes ao desempenho de
determinada função.

•

Motivação dos trabalhadores(as) no exercício das suas funções.

•

Qualidade dos sistemas de gestão da qualidade.

•

Qualidade do sistema de controlo interno.

Áreas de Risco:
•

A gestão financeira, na qual se inclui a contratação pública.

•

A gestão de recursos humanos e seus processos de recrutamento e avaliação.

•

Os sistemas de tecnologias e informação.

•

O relacionamento com o exterior.

•

A gestão logística das viaturas.
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Para cada processo/área foram identificadas as medidas de prevenção a adotar bem como o seu
grau de risco, classificado segundo uma escala de risco (elevado, moderado e fraco) em função
de duas variáveis em elevado, moderado ou fraco:
•

Probabilidade de ocorrência das situações que comportam o risco;

•

Gravidade das consequências das infrações que pode suscitar (impacto previsível).

Referir ainda, que foram identificadas as Unidades Orgânicas a quem compete assegurar a
implementação das medidas de prevenção de riscos.

O INEM teve, ainda, em linha de conta na apresentação das medidas de prevenção as situações
mais criticas identificadas nas revisões legais de contas, e nas recomendações dos relatórios de
auditoria realizadas por entidades externas e que potenciam situações de risco.

5.

Conclusões

O Instituto Nacional de Emergência Médica, enquanto organismo do Ministério da Saúde
responsável por coordenar o funcionamento, no território de Portugal Continental, de um
Sistema Integrado de Emergência Médica e, tendo presente a importância inequívoca da sua
Missão - garantir a prestação de cuidados de emergência médica - considera que o planeamento
de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas é um instrumento de gestão fundamental
que permite aferir eventuais responsabilidades que possam ocorrer na gestão dos recursos
públicos.

O objetivo do acompanhamento do Plano é o de criar mecanismos que diminuam a
probabilidade de ocorrência de situações que potenciem os riscos bem como dotar o INEM de
capacidade, por um lado, para atenuar falhas nas áreas mais expostas ao risco, e por outro lado,
de dar resposta imediata em caso de ocorrência de situações de corrupção, por via das
responsabilidades e funções bem definidas.
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6. Monitorização dos Serviços
Tendo em conta cada um dos processos/áreas e respetiva Unidade Orgânica responsável e face
ao risco identificado conjugado com a matriz de risco definida, foram identificados em
planeamento as medidas de prevenção. Nesta fase de monitorização cada uma das Unidades
Orgânica identificou a realização das referidas medidas justificando cada uma das respostas

Recorda-se os três níveis da matriz de risco que conjuga as variáveis Probabilidade de
Ocorrência e Impacto Previsível.

Probabilidade da Ocorrência
Matriz de Risco

Impacto
Previsivel

Elevada

Moderada

Baixa

Elevado

ELEVADO

ELEVADO

MODERADO

Moderado

ELEVADO

MODERADO

BAIXO

Baixo

MODERADO

BAIXO

BAIXO
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Risco na falta de coordenação
das atividades inerentes ao
atendimento bem como do
acionamento dos meios

Atividade do
Centro de
Orientação de
Doentes
Urgentes

DEM

Risco de falhas no planeamento
e no acompanhamento da
execução das atividades
relacionadas com os Protocolos
de colaboração
Risco de incorreção e
desatualização dos
conteúdos/normas relativos às
técnicas de Emergência Médica

Risco de não articulação com
entidades que colaboram com o
INEM

Grau
de
Risco

M

Medidas de Prevenção

Definição de procedimentos,
monitorização da atividade,
apresentação de propostas de
melhoria no seu desempenho.

M

Elaborar o planeamento e
cronograma das atividades dos
Protocolos de Colaboração

M

Definir normativos e informação
como instrumentos de garantia de
controlo de qualidade dos cuidados
de saúde prestados pelo INEM

M

Implementação de reuniões
periódicas de acompanhamento das
atividades
Articulação e procedimentos
articulados entre o INEM e as
entidades

X

X

X

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza

ANEXO 1: Avaliação 2016
DEM: Departamento de Emergência Médica / GCNODU: Gabinete de Coordenação Nacional de Orientação de Doentes Urgentes

Justificação

Estão definidos os Procedimentos relativos à
atividade do CODU, sendo esta monitorizada
sistematicamente.
Sempre que se verificam desvios são
apresentadas propostas de melhoria.
Esta atividade precisa, contudo, ser
melhorada ao nível das tecnologias de
informação.
Nos Protocolos de cooperação (nacionais e
internacionais) são realizados o planeamento
e o cronograma das atividades assim como
são identificados os resultados esperados e
verificado, periodicamente, a execução dos
mesmos.
Estão definidas as normas e procedimentos
orientadores da atividade do DEM (Ex:
Manual CODU). Estes instrumentos estão em
constante atualização.
São realizadas reuniões com entidades
externas sempre que se justifique. (Ex: DGS).

X
X

A atividade do DEM em parceria com outras
entidades é realizada sempre em articulação
com as mesmas.
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Risco de extravio de documentos ou
sua inutilização, por ação humana
ou causas naturais

Gestão Documental e
Arquivo

Todos os
serviços

Risco de deterioração dos
documentos causados pela ação
humana resultante de
acondicionamento incorreto da
documentação
Risco de destruição dos
documentos, decorrente de sinistros
naturais, designadamente de
inundações, incêndios e terramotos

Assiduidade

Dirigentes
(em
Risco de pagamento de abonos
articulação
incorretos
com
DGRH)

Grau
de
Risco

M

Medidas de Prevenção

Procedimentos de
acondicionamento dos
documentos utilizando os sistemas
e materiais mais adequados

X

Disponibilização preferencial dos
documentos em suporte
alternativo ou formato digital

M

E

Justificação

Verificação do cumprimento das
regras de manuseamento e
utilização dos documentos e
equipamentos
Verificar a atualização da
codificação (listagem) dos
documentos

M

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
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A gestão documental é processada
através da aplicação SGP (Sistema de
Gestão de Processos). Apenas são
arquivados em papel, os ofícios que
são enviados para o exterior com
anexos. A restante documentação é
arquivada em formato digital (pasta
de rede e mail) assim como em bases
de dados.

Substituição de suportes que
evitem a consulta direta da
documentação, nomeadamente
através da digitalização

Ligação do sistema de assiduidade
ao programa RHV

X

A gestão documental é processada
através da aplicação SGP (Sistema de
Gestão de Processos). Apenas são
arquivados em papel, os ofícios que
são enviados para o exterior com
anexos.
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Risco de não articulação entre as
Unidades Orgânicas
Assiduidade

Risco de não articulação entre
Responsáveis das Unidades
Orgânicas e os seus colaboradores

Risco de prestação de informação
inadequada e/ou errada

Grau
de
Risco
E

Acompanhamento e controlo da
assiduidade

E

Conferência da
informação/Controlo interno das
autorizações para horas
extraordinárias e ajudas de custo

M

Todos os
Serviços
Relacionamento com
(em
o exterior
articulação
com o GMC)
Risco de promoção inadequada da
imagem da Instituição

Articulação
interserviços

Todos os
Serviços

Risco de não articulação entre as
Unidades Orgânicas e o CD

Medidas de Prevenção

E

M

Definição de níveis de
responsabilidade e aperfeiçoar a
área de comunicação interna

Definir a informação que pode ser
disponibilizada e controlar os
conteúdos no site oficial do INEM

Implementação de reuniões
periódicas de acompanhamento
das atividades

X

X

X

X

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
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Justificação

A restante documentação é
arquivada em formato digital (pasta
de rede e mail) assim como em bases
de dados.

A informação, quer seja para
fornecer ao público em geral,
determinadas entidades ou a órgãos
de comunicação social, é sempre
validada junto do responsável pela
área a que a informação diz respeito.
Os conteúdos disponibilizados no site
do INEM, bem como a sua
atualização são da responsabilidade
dos dirigentes/responsáveis dos
Serviços. Esta atividade é realizada
em articulação com o GMC e GPCG,
sendo atualizada por ambos.
São
realizadas
regularmente
reuniões entre os responsáveis de
todos os Serviços do INEM, bem
como, entre os responsáveis pelos
diversos Projetos.
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Articulação
interserviços

Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Risco de não articulação entre as
Unidades Orgânicas

Risco de não articulação entre
Responsáveis das Unidades
Orgânicas e os seus colaboradores

Grau
de
Risco

Medidas de Prevenção

M

Articulação e procedimentos
articulados entre os Serviços, que
incluam objetivos partilhados

M

Utilizar o QUAR enquanto
instrumento para o processo de
contratualização interna e
proceder à sua monitorização
periódica

X

X

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Relatório de Monitorização – Ano 2016

Justificação

São monitorizados regularmente,
objetivos comuns aos Serviços.

Foi definido o QUAR do INEM, bem
como, todos os QUAR sectoriais de
todos os Serviços que é utilizado para
contratualização interna, sendo
monitorizado para avaliação dos
resultados.
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Risco de baixa execução do
Programa de Formação

Formação
(Emergência
Médica e
Interna)

Risco de inadequação das
necessidades de formação

Grau
de
Risco

M

M

DFEM

Medidas de Prevenção

Controlo e acompanhamento
periódico do plano anual de
formação

X

No caso da Formação em
Emergência Médica, dados da
formação atualizados e acessíveis na
aplicação SGF (Sistema de Gestão da
Formação)

X

Toda a atividade formativa é inserida e gerida
no SGF, permitindo recolher dados para
análise e tratamento.

X

É efetuada a monitorização da execução
formativa, quer através do SGF, quer por
contactos/reuniões frequentes com as DR/CF
permitindo proceder a ajustamentos ao plano
inicial se assim for necessário.

X

São realizadas auditorias internas a dossiers
técnico pedagógicos de ações que permitem
monitorizar o referido processo. Estão
também previstas auditorias internas à
realização da formação.

X

Conforme previsto na ISO 9001 relativamente
ao processo de realização da formação, em
todas as ações de formação é efetuada a
avaliação dos formadores e da ação de
formação, através de um questionário
entregue aos formandos.

Articulação e envolvimento com as
Unidades Orgânicas no planeamento
das necessidades formativas
(vertente Médica e não Médica)

Controlo rigoroso do processo
técnico pedagógico
Risco de falhas nas atividades
desenvolvidas no processo de
execução do plano de formação

M

Avaliação do processo formativo
pelos formandos
Avaliação da eficácia da formação

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza

ANEXO 2: Avaliação 2016
DFEM: Departamento de Formação em Emergência Médica / GCA: Gabinete de Certificação e Acreditação

Justificação
É realizado um plano anual de formação tendo
como base a estratégia definida pelo CD.
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Formação
(Emergência
Médica e
Interna)

Unidade
Orgânica

DFEM

Identificação do Risco

Risco de favorecimento na seleção
dos Formadores

Risco de extravio de documentos
ou sua inutilização, por ação
humana ou causas naturais

Gestão
Documental e
Arquivo

Todos os
serviços

Risco de deterioração dos
documentos causados pela ação
humana resultante de
acondicionamento incorreto da
documentação
Risco de destruição dos
documentos, decorrente de
sinistros naturais, designadamente
de inundações, incêndios e
terramotos

Grau
de
Risco

M

M

Medidas de Prevenção

Garantir que são seguidos os
critérios de seleção definidos nas
Instruções de Trabalho relativas aos
critérios de integração e
manutenção na bolsa de
formadores.

X

Procedimentos de
acondicionamento dos documentos
utilizando os sistemas e materiais
mais adequados
Disponibilização preferencial dos
documentos em suporte alternativo
ou formato digital

M

Justificação
O cumprimento da aplicação dos critérios de
integração na bolsa de formadores, previstos
em Instruções de Trabalho, pode ser
evidenciado em documentos internos
próprios arquivados em formato digital e/ou
em papel.
A manutenção destes registos e dos critérios
associados é garantida através do SGF.

Verificação do cumprimento das
regras de manuseamento e
utilização dos documentos e
equipamentos
Verificar a atualização da codificação
(listagem) dos documentos

M

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
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X

A gestão dos documentos é efetuada através
do Sistema de Gestão de Processos (SGF).
Apenas são arquivados em papel, os ofícios
que são enviados para o exterior com anexos
(cartões de tripulante ou certificados), as IP de
pagamento com as fichas dos formadores
assinadas, as cadernetas de estágios e todos
os documentos provenientes de entidades
externas. A restante documentação é
arquivada em formato digital (pasta de rede e
mail) assim como em bases de dados.

Substituição de suportes que evitem
a consulta direta da documentação,
nomeadamente através da
digitalização

19

Assiduidade

Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Dirigentes
(em
Risco de pagamento de abonos
articulação
incorretos
com
DGRH)

Risco de prestação de informação
inadequada e/ou errada

Todos os
Serviços
Relacionament
(em
o com o
articulação
exterior
com o GMC) Risco de promoção inadequada da
imagem da Instituição

Articulação
interserviços

Todos os
Serviços

Risco de não articulação entre as
Unidades Orgânicas e o CD

Grau
de
Risco

Medidas de Prevenção

E

Ligação do sistema de assiduidade
ao programa RHV

E

Acompanhamento e controlo da
assiduidade

E

Conferência da informação/Controlo
interno das autorizações para horas
extraordinárias e ajudas de custo

M

Definição de níveis de
responsabilidade e aperfeiçoar a
área de comunicação interna

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
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Justificação

X

O acompanhamento e controlo do registo
individual de assiduidade é realizado através
da aplicação Gestão de Horários (GH).

X

A informação proporcionada para o exterior é
sempre validada junto do responsável pela
área a que a informação diz respeito.

E

Definir a informação que pode ser
disponibilizada e controlar os
conteúdos no site oficial do INEM

X

Encontram-se disponíveis versões dos
documentos relacionados com o processo de
Acreditação de Entidades e Manuais de
Formação, assim como dados estatísticos
atualizados da Formação em Emergência
Médica e Condução Defensiva em
Emergência.

M

Implementação de reuniões
periódicas de acompanhamento das
atividades

X

São realizadas reuniões entre o DFEM e os
Centros de Formação para acompanhamento
e monitorização de várias atividades.
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Risco de não articulação entre as
Unidades Orgânicas
Articulação
interserviços

Todos os
Serviços

Risco de não articulação entre
Responsáveis das Unidades
Orgânicas e os seus colaboradores

Grau
de
Risco

Medidas de Prevenção

M

Articulação e procedimentos
articulados entre os Serviços, que
incluam objetivos partilhados

M

Utilizar o QUAR enquanto
instrumento para o processo de
contratualização interna e proceder
à sua monitorização periódica

X

X

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Relatório de Monitorização – Ano 2016

Justificação

Esta articulação é verificada nos fluxogramas
dos processos certificados segundo a ISO
9001, entre os vários serviços. São comuns no
QUAR, objetivos partilhados entre serviços.
Encontra-se definido o QUAR do INEM, bem
como os QUAR sectoriais dos Serviços. A sua
monitorização é efetuada trimestralmente
através dos seus indicadores.
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Processo /Área

Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Grau
de
Risco

Medidas de Prevenção

Avaliação de
Desempenho

DGRH

DGRH

Risco de deficiente
processamento das
remunerações e outros abonos

Ausência de mecanismos
explícitos que identifiquem e
impeçam a ocorrência de
conflitos de interesses
Potencial discricionariedade no
processo de avaliação dos
colaboradores
Ausência de dinamização do
processo de avaliação do
desempenho dos
trabalhadores(as),

Justificação

X

As remunerações após processamento são
conferidas com base numa amostra aleatória
e com comparação de valores apurados em
diferentes mapas, correspondentes aos
mesmos abonos. Tudo o que seja alterações
que ocorram de um mês para o outro são
conferidas unitariamente (alteração de NIB,
fecho funções entre outras).

Segregação de funções e
responsabilização das operações

X

Cada colaborador tem as suas funções
claramente definidas, existindo segregação de
funções e responsabilização das operações
dentro de alguma limitação dado deficit de
RH.

Medidas para controlo de prazos

X

Existem diretrizes internas para controlo dos
prazos (trabalho extraordinário, assiduidade).

Conferência de informação
Processamento
de
Remunerações
e Outros
Abonos

Realiz
a
Não
Realiz
a

ANEXO 3: Avaliação 2016
DGRH: Departamento de Gestão de Recursos Humanos / GPDRH: Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos

E

M

Criar normas para prevenção de
conflitos de interesses

X

F

Definir a priori os critérios de
aplicação das quotas de relevante e
excelente

X

F

Criar mecanismos que promovam a
dinamização do processo de
avaliação de desempenho

X

A legislação define a Comissão Paritária como
órgão arbitrário nestas situações.

As normas orientadoras estão definidas pelo
CCA.
Reuniões regulares do CCA, para definições
de prazos com posterior divulgação junto dos
dirigentes.
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Grau
de
Risco

Medidas de Prevenção

Rotatividade dos colaboradores
designados para constituição de júris

Recrutamento

DGRH

Risco de quebra dos deveres de
transparência, isenção e
imparcialidade

E

Adequação dos métodos de seleção
ao perfil do cargo

Regras específicas do recrutamento

Risco de baixa execução do
Programa de Formação

Formação
(Emergência
Médica e
Interna)

Risco de inadequação das
necessidades de formação

M

Controlo e acompanhamento
periódico do plano anual de
formação

M

Articulação e envolvimento com as
Unidades Orgânicas no planeamento
das necessidades formativas
(vertente Médica e não Médica)

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
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A carência de recursos humanos, na carreia e
categoria de técnicos superiores, no DGRH
torna inexequível uma elevada rotatividade
destes na composição dos júris.

X

X

Os métodos de seleção são adequados, em
harmonia com o disposto na lei, às funções e
posto a ocupar.

X

Além dos procedimentos de recrutamento e
seleção legalmente em vigor, o DGRH dispõe
de
procedimentos
próprios
que
complementam a legislação (a melhorar).
X

X

Controlo rigoroso do processo
técnico pedagógico
M

Avaliação do processo formativo
pelos formandos

Nem sempre é possível por falta de recursos
humanos para o efeito.
Os dirigentes/responsáveis de cada Serviço
realizam internamente o levantamento de
necessidades
de
formação,
independentemente de outras formações que
possam ser propostas pelo DGRH.

DGRH

Risco de falhas nas atividades
desenvolvidas no processo de
execução do plano de formação

Justificação

X

Nem sempre é possível por falta de recursos
humanos para o efeito.

Avaliação da eficácia da formação
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Formação
(Emergência
Médica e
Interna)
Acompanhame
nto de
Recomendaçõe
s

Identificação do Risco

DGRH

Risco de favorecimento na seleção
dos Formadores

DGRH

Não cumprimento das
recomendações produzidas em
Relatório da Inspeção Geral de
Finanças
Risco de extravio de documentos
ou sua inutilização, por ação
humana ou causas naturais

Gestão
Documental e
Arquivo

Risco de deterioração dos
Todos os documentos causados pela ação
serviços humana resultante de
acondicionamento incorreto da
documentação
Risco de destruição dos
documentos, decorrente de
sinistros naturais, designadamente
de inundações, incêndios e
terramotos

Grau
de
Risco

Medidas de Prevenção

M

Garantir que são seguidos os critérios
de seleção definidos nas Instruções de
Trabalho relativas aos critérios de
integração e manutenção na bolsa de
formadores.

X

E

Assegurar que antes da contração de
Prestações de Serviços é cumprido o
imperativo legal de informar/pedir
autorização ao MF

X

Os imperativos
consideração.

M

Verificação do cumprimento das
regras de manuseamento e utilização
dos documentos e equipamentos

M

Verificar a atualização da codificação
(listagem) dos documentos

X

A gestão documental é processada através da
aplicação SGP (Sistema de Gestão de
Processos). Todo o circuito do expediente,
deste que dá entrada no INEM, passando
pelos vários intervenientes e terminado com
o registo da resposta, é processado nesta
aplicação. Não obstante estar a proceder-se à
conservação administrativa em suporte digital
da documentação que dá entrada no DGRH,
existe a necessidade legal de se continuar a
proceder à aludida conservação em suporte
de papel. Os prazos mínimos de conservação
administrativa dos documentos em arquivo
encontram-se devidamente regulada através
de Portaria.

M

Procedimentos de acondicionamento
dos documentos utilizando os
sistemas e materiais mais adequados
Disponibilização preferencial dos
documentos em suporte alternativo
ou formato digital

M

Substituição de suportes que evitem a
consulta direta da documentação,
nomeadamente através da
digitalização

Não
Realiza

Unidade
Orgânica

Realiza

Processo /Área

Justificação

Formadores selecionados por empresas ou
instituições contratadas para a realização da
formação. Variação na escolha das empresas
ou instituições. Privilegiada a escolha do INA.

legais

são

tidos

em
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Assiduidade

Relacionament
o com o
exterior

Articulação
interserviços

Unidade
Orgânica

Dirigentes
(em
articulação
com
DGRH)

Todos os
Serviços (em
articulação
com o GMC)

Todos os
Serviços

Identificação do Risco

Risco de pagamento de abonos
incorretos

Risco de prestação de
informação inadequada e/ou
errada

Grau
de
Risco

Medidas de Prevenção

E

Ligação do sistema de assiduidade ao
programa RHV

E

Acompanhamento e controlo da
assiduidade

E

Conferência da informação/Controlo
interno das autorizações para horas
extraordinárias e ajudas de custo

M

Definição de níveis de responsabilidade
e aperfeiçoar a área de comunicação
interna

X

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
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Justificação

A aplicação “Gestão de Horários”, permite
automatismo no processamento dos
abonos, com a migração automático do
trabalho efetuado e validado pelo superior
hierárquico para o programa que processa
o respetivo pagamento.

X

As publicações da responsabilidade do
DGRH (quer se trate de publicações em
Diário da República quer no site do INEM)
são sempre previamente autorizadas pelo
CD.
Os conteúdos disponibilizados no site do
INEM, bem como a sua atualização são da
responsabilidade
dos
dirigentes/responsáveis dos Serviços. Esta
atividade é realizada em articulação com o
GPCG e GMC, sendo atualizada por ambos.

Risco de promoção inadequada
da imagem da Instituição

E

Definir a informação que pode ser
disponibilizada e controlar os conteúdos
no site oficial do INEM

X

Risco de não articulação entre as
Unidades Orgânicas e o CD

M

Implementação de reuniões periódicas
de acompanhamento das atividades

X

Risco de não articulação entre as
Unidades Orgânicas

M

Articulação e procedimentos articulados
entre os Serviços, que incluam objetivos
partilhados

X

São realizadas reuniões periódicas de
acompanhamento das atividades.
Todos os procedimentos que envolvem
mais do que um serviço, são elaborados
em articulação com os mesmos.
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Articulação
interserviços

Unidade
Orgânica

Todos os
Serviços

Identificação do Risco

Risco de não articulação entre
Responsáveis das Unidades
Orgânicas e os seus
colaboradores

Grau
de
Risco

M

Medidas de Prevenção

Utilizar o QUAR enquanto instrumento
para o processo de contratualização
interna e proceder à sua monitorização
periódica

X

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
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Justificação

É utilizado o QUAR do Serviço para os
processos de contratualização interna.
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Risco de falhas na gestão de dinheiros e
valores públicos

Gestão
Financeira

Grau
de
Risco

E

Medidas de Prevenção

Conferência da informação/Controlo
interno da atividade relacionada com a
Gestão Financeira

DGF

X

X
Risco de falhas na execução do plano
financeiro

Risco de falhas na execução do plano
financeiro

E

Documentar procedimento com as fases
para a elaboração do planeamento das
necessidades dos serviços

X
E

Realizar avaliações periódicas da
execução do plano financeiro

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza

ANEXO 4: Avaliação 2016
DGF: Departamento de Gestão Financeira / GGOI: Gabinete de Gestão Orçamental e Investimentos
Justificação

O risco é diminuto, uma vez que, além
do Controlo interno existente e regras
definidas no manual de procedimentos
existe sempre segregação de funções,
apesar do pessoal ser reduzido. Todos
os pagamentos são efetuados por TB e
pontualmente
para
organismos
públicos por cheque. Todos os
pagamentos
são
devidamente
suportados, conferidos e confirmados.
São efetuados os Controlos da
legislação e cumprimento dos prazos
individuais que são vários. Está
permanentemente
atualizada
a
informação com os pedidos e
necessidades dos serviços que são do
conhecimento do DGF, devidamente
suportado
nas
plataformas
informáticas e no SGP que é transversal
ao instituto.
É mantido o Mapa de controlo com
verificação e planeamento semanal
quinzena e mensal.
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Risco de falhas na aplicação de
normas, procedimentos e
regulamentos de natureza financeira

Risco de afetação da qualidade da
prestação de contas e da informação
contabilística

Grau
de
Risco

M

Medidas de Prevenção

Criar um manual de controlo interno
que permita acompanhar e controlar a
execução das medidas

Segregação de funções e
responsabilização das operações

DGF

Risco de falhas na aplicação de
procedimentos associados às normas
de projetos financiados

Apresentação de acréscimos de
proveitos, com impacto na
demonstração de resultados, com
reduzido grau de probabilidade de ser
realizado

X

M

Medidas para controlo de prazos
Gestão
Financeira

X

E

E

Conferências de informação e
elaboração de Pontos de Situação
periódicos

Diligenciar junto da autoridade de
supervisão dos seguros para que seja
garantido o recebimento dos prémios
de seguros à taxa em vigor

X

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Relatório de Monitorização – Ano 2016

Justificação
O manual de procedimentos existente
permite controlar os processos, estando em
fase de melhoria
A segregação de funções fica algumas vezes
comprometida pela falta de pessoal que é
do conhecimento do CD, no entanto com
um maior controlo por parte das chefias,
todas a operações realizadas envolvem
sempre mais que uma pessoa.
Os prazos definidos e devidamente
mapeados são controlados pelos dois níveis
de chefia existentes com a periodicidade
adequada.

X

No DGF dá-se suporte à execução financeira
dos projetos, confirmando-se sempre o
devido enquadramento legal e pontos de
situação mensal.

X

Os acréscimos de proveitos inscritos nas
contas encerradas em 2016 foram
calculados com base em valores reais
recebidos em janeiro e fevereiro de 2017. A
especialização do exercício é devidamente
documentada e validada posteriormente
pelo Fiscal Único em sede de auditoria
interna suporte à emissão da Certificação
Legal de Contas.
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Gestão
Financeira

Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

DGF

Apresentação de acréscimos de
proveitos, com impacto na
demonstração de resultados, com
reduzido grau de probabilidade de ser
realizado

Grau
de
Risco

E

Medidas de Prevenção

Implementar medidas de controlo
interno com periodicidade reduzida
por forma a antecipar desvios

X

X

Gestão
Documental e
Arquivo

Risco de extravio de documentos ou
Todos os
sua inutilização, por ação humana ou
serviços
causas naturais

Verificação do cumprimento das
regras de manuseamento e utilização
dos documentos e equipamentos

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Relatório de Monitorização – Ano 2016

Justificação

A especialização do exercício é devidamente
documentada e validada posteriormente
pelo Fiscal Único em sede de auditoria
interna suporte à emissão da Certificação
Legal de Contas.
Disponibilização
e
atualização
da
informação e regras de manuseamento é
efetuada com regularidade.
Os documentos que implicam diversos
intervenientes, por exemplo as faturas são
manuseadas por um nº reduzido de
trabalhadores(as) cumprindo o circuito e
regras estipuladas, existindo arquivo para

as mesmas enquanto decorre a sua
conferência.

M

O tratamento do expediente, tem circuitos
definidos e tratado todo digitalmente, no
que respeita às entradas e saídas garantindo
a sua segurança e aumentando a
rastreabilidade dos acessos e circulação.
Verificar a atualização da codificação
(listagem) dos documentos

Disponibilização
e
atualização
da
informação e regras de manuseamento.
X
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Unidade
Orgânica

Gestão
Documental e Todos os
Arquivo
serviços

Identificação do Risco

Risco de deterioração dos
documentos causados pela ação
humana resultante de
acondicionamento incorreto da
documentação

Risco de destruição dos documentos,
decorrente de sinistros naturais,
designadamente de inundações,
incêndios e terramotos

Assiduidade

Dirigentes
(em
Risco de pagamento de abonos
articulaçã
incorretos
o com
DGRH)

Grau
de
Risco

Medidas de Prevenção

Procedimentos de acondicionamento
dos documentos utilizando os sistemas
e materiais mais adequados
M

X

Disponibilização preferencial dos
documentos em suporte alternativo ou
formato digital

X

X

M

Substituição de suportes que evitem a
consulta direta da documentação,
nomeadamente através da digitalização

E

Ligação do sistema de assiduidade ao
programa RHV

n.
a.

X

E

Acompanhamento e controlo da
assiduidade

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Relatório de Monitorização – Ano 2016

Justificação
Procedimento em curso no âmbito do
projeto promovido pela Direção Geral dos
Arquivos.
Utilização da digitalização de todos os
documentos entrados e saídas, no instituto
para redução do espaço ocupado e
preservação no tempo, além da preservação
da intervenção humana.
Utilização da digitalização de todos os
documentos entrados e saídas, no instituto
para redução do espaço ocupado e
preservação no tempo, além da preservação
da intervenção humana.
n.a DGF, visto não ter qualquer intervenção
nessas tarefas.
O controlo do registo individual de
assiduidade de todos os trabalhadores(as)
do DGF, é realizado através da Aplicação GH
(Gestão de Horários) que permite o seu
acompanhamento de forma sistemática,
sendo feita a verificação semanal com a
verificação de ausências e incumprimentos
para posterior validação e encerramento
mensal.
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Assiduidade

Relacionamento
com o exterior

Unidade
Orgânic
a

Identificação do Risco

Dirigent
es (em
Risco de pagamento de abonos
articulaç
incorretos
ão com
DGRH

Risco de prestação de informação
Todos os inadequada e/ou errada
Serviços
(em
articulaç
ão com
o GMC)
Risco de promoção inadequada da
imagem da Instituição

Risco de não articulação entre as
Unidades Orgânicas e o CD
Articulação
interserviços

Grau de
Risco

E

Conferência da
informação/Controlo
interno das autorizações
para horas extraordinárias e
ajudas de custo

M

Definição de níveis de
responsabilidade e
aperfeiçoar a área de
comunicação interna

E

Definir a informação que
pode ser disponibilizada e
controlar os conteúdos no
site oficial do INEM

M

Implementação de reuniões
periódicas de
acompanhamento das
atividades

M

Articulação e
procedimentos articulados
entre os Serviços, que
incluam objetivos
partilhados

Todos os
Serviços
Risco de não articulação entre as
Unidades Orgânicas

Medidas de Prevenção

X

X

X

X

X

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Relatório de Monitorização – Ano 2016

Justificação

Qualquer execução de horas extra por
elementos do DGF, muito pontualmente, é
previamente autorizada pelo CD e controladas
pela Aplicação GH (Gestão de Horários).
Os assuntos vão primeiro ao conhecimento do
Dirigente, de forma a prestar os
esclarecimentos necessários para uma
comunicação clara para com o exterior.
Apenas os dirigentes enviam informação para
ser disponibilizada no site oficial do INEM.
Os conteúdos disponibilizados no site do
INEM, bem como a sua atualização, que são
da responsabilidade do DGF são feitos em
articulação com o GMC, sendo disponibilizada
por aquele gabinete após a correta
verificação.
São realizadas regularmente reuniões entre
os responsáveis de todos os Serviços do INEM,
bem como, entre os responsáveis dos
restantes serviços.
A articulação é efetuada de acordo com regras
e fluxos definidos. São comuns no QUAR
alguns objetivos partilhados, sendo feita a
respetiva articulação entre os respetivos
serviços.
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Articulação
interserviços

Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Risco de não articulação entre
Todos os
Responsáveis das Unidades
Serviços
Orgânicas e os seus colaboradores

Grau de
Risco

M

Medidas de Prevenção

Utilizar o QUAR enquanto
instrumento para o
processo de
contratualização interna e
proceder à sua
monitorização periódica

X

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Relatório de Monitorização – Ano 2016

Justificação

O QUAR é utilizado enquanto instrumento
para o processo de contratualização interna,
sendo monitorizado trimestralmente.
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Ações de
fiscalização
e/ou auditora
a parceiros
do SIEM ou
entidades
privadas

Instalações e
Equipamento
s

Gestão da
Frota

Unidade
Orgânica

GLO

GLO

GLO

Identificação do Risco

Risco na medida em que possa
existir relação profissional ou
comercial com os parceiros do SIEM
ou entidades privadas de
ambulâncias

Risco de extravio dos equipamentos
ou sua inutilização, por ação
humana ou causas naturais

Risco de deficiências no controlo da
gestão da Frota INEM

Grau de
Risco

Medidas de Prevenção

Realizar verificação prévia

Criar uma listagem de
equipamentos

Foi desenvolvido um novo programa
informático de apoio à Gestão de
Equipamentos onde está inserida a base
de dados de todos os equipamentos do
INEM: http://aplicacoes.inemsi.pt/glo

X

Controlo do plano de
manutenção dos equipamentos

Criação de uma Política de Gestão de
Equipamento e processos de gestão de
equipamentos e gestão da manutenção. É
efetuada uma manutenção corretiva
estando em desenvolvimento um plano de
manutenção
preventiva
dos
equipamentos.

Realizar um controlo exaustivo
das autorizações de despesa

Em 2016 o INEM teve um contrato de
aquisição de serviços de gestão oficinal de
frota com a Finlog, sendo que todos as
autorizações de despesa referentes à

M
X

E

Justificação

A verificação prévia é realizada, no
entanto não existe qualquer suporte físico
que o justifique. Melhoria: criar um
procedimento de consulta e análise à
acumulação de funções dos colaboradores
envolvidos
nesta
atividade,
e
determinação de excusa de atividades que
envolvam as entidades identificadas.

X
M

Não
Realiza

Processo
/Área

Realiza

ANEXO 5: Avaliação 2016
GLO: Gabinete de Logística e Operações

X
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Gestão da
Frota

Concessão de
Alvarás às
Entidades /
Certificação
de Viaturas

Unidade
Orgânica

GLO

GLO

Identificação do Risco

Risco de falhas na aplicação de
procedimentos de natureza
financeira

Risco de incumprimento do
procedimento associados

Grau de
Risco

E

M

Medidas de Prevenção

Não Realiza

Processo
/Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Relatório de Monitorização – Ano 2016

Justificação

com reparações e manutenção da
frota INEM

manutenção da frota foram alvo de
análise, autorização e registo. Todos os
orçamentos referentes às reparações das
viaturas do INEM são analisados e
autorizados pelo INEM, sendo que são
todos registados numa plataforma
informática, http://inemsi/glo

Supervisão dos procedimentos
adotados

A supervisão prévia é realizada, no
entanto não existe qualquer suporte físico
que o justifique. Vamos diligenciar no
sentido de melhor evidenciar as medidas
de prevenção. Melhoria: Auditorias
internas anuais aos procedimentos.

X
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Grau de
Risco

Medidas de Prevenção

Verificação do cumprimento das
regras de manuseamento e
utilização dos documentos e
equipamentos

Risco de extravio de documentos ou
sua inutilização, por ação humana
ou causas naturais

Verificar a atualização da codificação
(listagem) dos documentos

M
Gestão
Documental
e Arquivo

Todos os
serviços

Risco de deterioração dos
documentos causados pela ação
humana resultante de
acondicionamento incorreto da
documentação

Procedimentos de
acondicionamento dos documentos
utilizando os sistemas e materiais
mais adequados

Disponibilização preferencial dos
documentos em suporte alternativo
ou formato digital

Risco de destruição dos
documentos, decorrente de sinistros
naturais, designadamente de
inundações, incêndios e terramotos

M

X

Não
Realiza

Processo
/Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Relatório de Monitorização – Ano 2016

Justificação

A gestão documental é processada
através da aplicação SGP (Sistema de
Gestão de Processos). Todo o circuito do
expediente, deste que dá entrada no
INEM,
passando
pelos
vários
intervenientes e terminado com o
registo da resposta, é processado nesta
aplicação. Não obstante estar a
proceder-se
à
conservação
administrativa em suporte digital da
documentação (nomeadamente a que
dá entrada no DGRH), existe a
necessidade legal de se continuar a
proceder à aludida conservação em
suporte de papel. O prazo mínimo de
conservação
administrativa
dos
documentos em arquivo encontra-se
devidamente regulada através de
Portaria.
Não obstante o referido a Aplicação de
gestão Documental SGP necessita ser
melhorada.

Substituição de suportes que evitem
a consulta direta da documentação,
nomeadamente através da
digitalização
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Assiduidade

Unidade
Orgânica

Dirigentes
(em
articulação
com
DGRH)

Identificação do Risco

Risco de pagamento de abonos
incorretos

Risco de prestação de informação
inadequada e/ou errada

Relacioname
nto com o
exterior

Grau de
Risco

Medidas de Prevenção

E

Ligação do sistema de assiduidade
ao programa RHV

E

Acompanhamento e controlo da
assiduidade

E

Conferência da informação/Controlo
interno das autorizações para horas
extraordinárias e ajudas de custo

M

Definição de níveis de
responsabilidade e aperfeiçoar a
área de comunicação interna

X

X

Todos os
Serviços (em
articulação
com o GMC)
Risco de promoção inadequada da
imagem da Instituição

E

Definir a informação que pode ser
disponibilizada e controlar os
conteúdos no site oficial do INEM

X

Não
Realiza

Processo
/Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Relatório de Monitorização – Ano 2016

Justificação

O controlo do registo individual de
assiduidade dos trabalhadores(as) do
GLO, é realizado através da Aplicação GH
(Gestão de Horários) que permite o seu
acompanhamento de forma sistemática.
sendo feita a verificação semanal com a
verificação
de
ausências
e
incumprimentos
para
posterior
validação e encerramento mensal.
A informação a veicular para o exterior
(quer se trate de informação a prestar ao
público em geral, a outras entidades ou
a órgãos de comunicação social) é
sempre validada junto do responsável
pela área a que a informação diz
respeito.
Os conteúdos disponibilizados no site do
INEM, bem como a sua atualização são
da
responsabilidade
dos
dirigentes/responsáveis dos Serviços.
Esta atividade é realizada em articulação
com o GMC, sendo atualizada por
ambos.
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Articulação
interserviços

Unidade
Orgânica

Todos os
Serviços

Grau de
Risco

Medidas de Prevenção

Risco de não articulação entre as
Unidades Orgânicas e o CD

M

Implementação de reuniões
periódicas de acompanhamento das
X
atividades

Risco de não articulação entre as
Unidades Orgânicas

M

Articulação e procedimentos
articulados entre os Serviços, que
incluam objetivos partilhados

M

Utilizar o QUAR enquanto
instrumento para o processo de
contratualização interna e proceder
à sua monitorização periódica

Identificação do Risco

Risco de não articulação entre
Responsáveis das Unidades
Orgânicas e os seus colaboradores

X

X

Não
Realiza

Processo
/Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Relatório de Monitorização – Ano 2016

Justificação

São realizadas regularmente reuniões
entre os responsáveis de todos os
Serviços do INEM, bem como, entre os
responsáveis pelos diversos Projetos.
São
monitorizados
regularmente,
objetivos comuns aos Serviços.
Foi definido o QUAR do INEM, bem
como, todos os QUAR sectoriais de todos
os Serviços. O QUAR dos Serviços é
monitorizado por cada um dos
responsáveis.
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Risco de não contratualização de níveis de
serviço em áreas tecnológicas
dependentes de infraestruturas externas

Sistemas e
Tecnologias
de
Informação

GSTI

Risco de perda do controlo sobre os
recursos disponibilizados pelas
Tecnologias de Informação

Risco de interrupção de serviço contínuo
e consequente perda de informação

Planeamento
GSTI (em Risco de deficiências no controlo das
e Controlo de
articulação diversas fases do sistema de
Gestão da
com GPCG planeamento: registos dos dados, recolha
Atividade
E DR)
dos dados, tratamento dos dados e
Operacional
fiabilidade dos sistemas de informação
do INEM

Grau
de
Risco

E

E

E

Medidas de Prevenção

Não
Realiza

Processo
/Área

Realiza

ANEXO 6: Avaliação 2016
GSTI: Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação

Justificação

X

O GSTI monitoriza regularmente as
infraestruturas tecnológicas do INEM e
tem documentado a análise e
avaliação de risco operacional das TIC.

X
Interoperacionalidade das várias
aplicações, permitindo o cruzamento
de informação

O INEM tem vários sistemas que
trocam informação entre si.
Exemplos: ICARE – SIADEM – Portal
SIEM; Gestão de Horários – RHV;
Adamastor – Navision.

Existência de backups e
implementação de testes periódicos
aos sistemas de informação

O GSTI realiza regularmente backups
aos SI do INEM, no entanto, ainda não
tem documentado e implementado
um procedimento de testes periódicos
aos backups realizados.

Análise e revisão periódica dea
infraestruturas tecnológicas

Instruções e formulários adequados e
definição de prazos obrigatórios para
a recolha de elementos
M
Realização de testes e cruzamento de
informações

X

X

O GSTI participa no processo de criação
e recolha de informação, de forma a
disponibilizar dados ao GPCG, com
carácter diário e mensal.

X

A informação estatística que é
recolhida pelos vários sistemas de
informação é monitorizada e analisada
pelo GPCG.
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Planeamento
e Controlo de GSTI (em
Gestão da
articulação Risco de ausência de informação de
Atividade
com GPCG suporte e de experiência interna
Operacional
E DR)
do INEM

Risco de extravio de documentos ou sua
inutilização, por ação humana ou causas
naturais

Gestão
Documental
e Arquivo

Todos os
serviços

Risco de deterioração dos documentos
causados pela ação humana resultante de
acondicionamento incorreto da
documentação
Risco de destruição dos documentos,
decorrente de sinistros naturais,
designadamente de inundações,
incêndios e terramotos

Grau
de
Risco

M

Medidas de Prevenção

Definição de prioridades e fixação de
prazos adequados

X

Verificação do cumprimento das
regras de manuseamento e utilização
dos documentos e equipamentos
X

M
Verificar a atualização da codificação
(listagem) dos documentos

M

M

Procedimentos de acondicionamento
dos documentos utilizando os
sistemas e materiais mais adequados
Disponibilização preferencial dos
documentos em suporte alternativo
ou formato digital

Não
Realiza

Processo
/Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Relatório de Monitorização – Ano 2016

Justificação

Encontram-se definidos pelo GPCG, os
prazos para recolha, tratamento e
divulgação dos mapas diários e
mensais.

A Gestão Documental no INEM é
processada através da aplicação SGP
(Sistema de Gestão de Processos).
Todo o circuito do expediente, deste
da entrada no INEM, passando pelos
vários intervenientes e terminado com
o registo da resposta, é processado
nesta aplicação.
Todos os documentos do GSTI estão
digitalizados ou são disponibilizados
em suporte digital. Esta medida
permite redução do espaço ocupado e
preservação no tempo.

X

Substituição de suportes que evitem a
consulta direta da documentação,
nomeadamente através da
digitalização
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Assiduidade

Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Dirigentes
(em
articulação Risco de pagamento de abonos incorretos
com
DGRH)

Todos os Risco de prestação de informação
Serviços inadequada e/ou errada
Relacioname
(em
nto com o
articulação
exterior
com o GMC) Risco de promoção inadequada da
imagem da Instituição

Grau
de
Risco

Medidas de Prevenção

E

Ligação do sistema de assiduidade ao
programa RHV

E

Acompanhamento e controlo da
assiduidade

E

Conferência da informação/Controlo
interno das autorizações para horas
extraordinárias e ajudas de custo

M

Definição de níveis de
responsabilidade e aperfeiçoar a área
de comunicação interna

E

Definir a informação que pode ser
disponibilizada e controlar os
conteúdos no site oficial do INEM

X

X

X

Não
Realiza

Processo
/Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Relatório de Monitorização – Ano 2016

Justificação

O controlo do registo individual de
assiduidade é realizado através da
Aplicação GH (Gestão de Horários) que
permite o seu acompanhamento de
forma sistemática.
A Conferência da informação e
controlo interno das autorizações para
horas extraordinárias e ajudas de custo
é realizado vis SGP.
Os conteúdos disponibilizados nas
várias plataformas do INEM (internet,
intranet, INEMSI, …), bem como a sua
atualização são da responsabilidade
dos
dirigentes/responsáveis
dos
Serviços. Esta atividade é realizada em
articulação com o GMC, sendo
atualizada por ambos.
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Risco de não articulação entre as
Unidades Orgânicas e o CD

Articulação
interserviços

Todos os
Serviços

Risco de não articulação entre as
Unidades Orgânicas

Risco de não articulação entre
Responsáveis das Unidades Orgânicas e
os seus colaboradores

Grau
de
Risco

M

Medidas de Prevenção

Articulação e procedimentos
articulados entre os Serviços, que
incluam objetivos partilhados

M

Utilizar o QUAR enquanto
instrumento para o processo de
contratualização interna e proceder à
sua monitorização periódica

Justificação

X

O GSTI participa em várias reuniões
com vista ao acompanhamento das
diversas atividades do INEM, onde
se destacam as seguintes reuniões:
CODU Nacional, Reuniões de
Dirigentes, Reuniões com as UO…

X

São monitorizados regularmente
em colaboração com o GPCG,
objetivos comuns aos Serviços. O
GSTI tem um papel importante na
operacionalização
desses
objetivos.

X

Foi definido o QUAR do INEM, bem
como, todos os QUAR sectoriais de
todos os Serviços. O QUAR do GSTI
é monitorizado trimestralmente
pelo coordenador do gabinete.

Implementação de reuniões
periódicas de acompanhamento das
atividades

M

Não
Realiza

Processo
/Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Relatório de Monitorização – Ano 2016
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Risco de deficiente gestão dos
processos de aquisição de bens e
serviços

Grau de
Risco

M

Medidas de Prevenção

Conferência da
informação/controlo
interno da atividade

Justificação

X
São realizadas periodicamente auditorias
internas e externas aos procedimentos de
aquisição.
X

Contratação
pública /
Aquisição de
Serviços

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza

ANEXO 7: Avaliação 2016
GGCCP: Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pública

Segregação de funções e
responsabilização das
operações

Em cumprimento do Código dos Contratos
Públicos, as funções de autorização de
despesa, escolha do bem/serviço e
autorização de pagamento são efetuados por
entidades distintas.

GGCCP
Risco de incumprimento dos
procedimentos associados à
contratação pública

X

E
Medidas para controlo de
prazos

Acompanhamento e
supervisão da atividade
pelos dirigentes

Monitorização do cumprimento dos prazos de
entrega indicados pelos fornecedores.

X

Todos os processos de aquisição têm inerente
a autorização de despesa e a autorização de
contratar, competências atribuídas aos
dirigentes.
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Risco de extravio de documentos
ou sua inutilização, por ação
humana ou causas naturais

Gestão
Documental e
Arquivo

Todos os
serviços

Risco de deterioração dos
documentos causados pela ação
humana resultante de
acondicionamento incorreto da
documentação
Risco de deterioração dos
documentos causados pela ação
humana resultante de
acondicionamento incorreto da
documentação
Risco de destruição dos
documentos, decorrente de
sinistros naturais, designadamente
de inundações, incêndios e
terramotos

Grau de
Risco

M

Medidas de Prevenção

Verificação do cumprimento
das regras de manuseamento e
utilização dos documentos e
equipamentos

Justificação

A gestão documental é processada através de
um Sistema de Informação (o SGP - Sistema de
Gestão de Processos).
Por este sistema passa todo o circuito do
expediente, deste que dá entrada no INEM,
passando pelos vários serviços e terminado
com o registo da resposta, é processado nesta
aplicação.

Verificar a atualização da
codificação (listagem) dos
documentos

M

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
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Procedimentos de
acondicionamento dos
documentos utilizando os
sistemas e materiais mais
adequados
X

M

Disponibilização preferencial
dos documentos em suporte
alternativo ou formato digital

M

Substituição de suportes que
evitem a consulta direta da
documentação,
nomeadamente através da
digitalização

Por norma apenas existe arquivo em suporte
papel de documentos que por impositivo legal
assim o determinam.
A grande maioria do arquivo encontra-se
digitalizada.
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Assiduidade

Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Dirigentes
(em
Risco de pagamento de abonos
articulação
incorretos
com
DGRH)

Todos os
Serviços
Relacionament (em
o com o
articulação
exterior
com o GMC)

Risco de prestação de informação
inadequada e/ou errada

Risco de promoção inadequada da
imagem da Instituição

Grau de
Risco

Medidas de
Prevenção

E

Ligação do sistema de
assiduidade ao
programa RHV

E

Acompanhamento e
controlo da
assiduidade

E

Conferência da
informação/Controlo
interno das
autorizações para
horas extraordinárias
e ajudas de custo

M

Definição de níveis de
responsabilidade e
aperfeiçoar a área de
comunicação interna

E

Definir a informação
que pode ser
disponibilizada e
controlar os
conteúdos no site
oficial do INEM

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
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Justificação

O controlo do registo de assiduidade dos
profissionais é realizado através de um
Sistema de Informação (o GH -Gestão de
Horários)
que
permite
o
seu
acompanhamento de forma sistemática,
nomeadamente
de
eventuais
incumprimentos.
X

X

X

A informação a fornecer ao exterior é sempre
validada junto do responsável pela área a que
a informação diz respeito.

Os conteúdos disponibilizados no site do
INEM, bem como a sua atualização são da
responsabilidade dos dirigentes/responsáveis
dos Serviços.
Esta atividade é realizada em articulação com
o GMC e GPCG, sendo atualizada por ambos.
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Risco de não articulação entre as
Unidades Orgânicas e o CD

Articulação
interserviços

Todos os
Serviços

Risco de não articulação entre as
Unidades Orgânicas

Risco de não articulação entre
Responsáveis das Unidades
Orgânicas e os seus colaboradores

Grau de
Risco

M

Medidas de
Prevenção
Implementação de
reuniões periódicas de
acompanhamento das
atividades

M

Articulação e
procedimentos
articulados entre os
Serviços, que incluam
objetivos partilhados

M

Utilizar o QUAR
enquanto instrumento
para o processo de
contratualização
interna e proceder à
sua monitorização
periódica

X

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
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Justificação

São realizadas regularmente reuniões entre os
responsáveis de todos os Serviços do INEM e
monitorizados regularmente, objetivos comuns
aos Serviços.

Foi definido o QUAR do INEM, bem como os
QUAR sectoriais de todos os Serviços que é
utilizado para contratualização interna, sendo
monitorizado para avaliação dos resultados.
X
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Risco de deficiente
Acompanhamento GJ (GPCG e
acompanhamento das
de
GQ)
recomendações nos relatórios de
Recomendações
auditoria

Risco de incorreção e
desatualização da legislação

Tratamento da
Informação de
âmbito Jurídico

Grau de
Risco

Medidas de
Prevenção

M

Criar metodologias
para
acompanhamento das
recomendações, que
deve incluir a
identificação do
responsável

X

M

Manter atualizada a
legislação em vigor

X

B

Criar mecanismos de
controlo dos
Processos de
Inquérito/Disciplinares

B

Criar mecanismos de
controlo dos
Protocolos celebrados
com as várias
entidades

GJ
Deficiente controlo de processos

X

X

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza

ANEXO 8: Avaliação 2016
GJ: Gabinete Jurídico

Justificação

Está
definido
o
procedimento
para
acompanhamento das recomendações dos
relatórios de auditoria (por Deliberação do CD).
Atividade a melhorar. Nem sempre é
disponibilizada a totalidade da informação que
permita um efetivo controlo como desejado.
A legislação está sempre atualizada na medida em
que é consulta diária ao DR.
Realizado controlo e solicitada informação
periodicamente aos instrutores para informação
sobre o ponto de situação dos processos.
Realizado controlo dos protocolos e seu envio aos
interessados.
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Risco de extravio de documentos ou
sua inutilização, por ação humana ou
causas naturais

Risco de deterioração dos
Gestão
Todos os documentos causados pela ação
Documental
serviços humana resultante de
e Arquivo
acondicionamento incorreto da
documentação
Risco de destruição dos documentos,
decorrente de sinistros naturais,
designadamente de inundações,
incêndios e terramotos

Dirigentes
(em
Risco de pagamento de abonos
Assiduidade articulaçã
incorretos
o com
DGRH)

Grau
de
Risco

M

Medidas de Prevenção

Verificação do cumprimento das regras
de manuseamento e utilização dos
documentos e equipamentos
Verificar a atualização da codificação
(listagem) dos documentos

M

Procedimentos de acondicionamento
dos documentos utilizando os sistemas
e materiais mais adequados
Disponibilização preferencial dos
documentos em suporte alternativo ou
formato digital

X

Não
Realiza

Processo
/Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
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Justificação

A Gestão Documental é processada através da
aplicação SGP (Sistema de Gestão de
Processos).
É efetuada pelo próprio SGP.

X
X

X

Todo o circuito do expediente, deste que dá
entrada no INEM, passando pelos vários
intervenientes e terminado com o registo da
resposta, é processado nesta aplicação.
Sempre que é possível e em função da
natureza do processo é utilizado esses meios.
Quanto ao arquivo, com exceção dos
documentos que por necessidade legal são
conservados em suporte de papel, os
restantes são arquivados em suporte digital.

M

Substituição de suportes que evitem a
consulta direta da documentação,
nomeadamente através da digitalização

E

Ligação do sistema de assiduidade ao
programa RHV

X

O controlo do registo individual de
assiduidade é efetuado através da Aplicação.

E

Acompanhamento e controlo da
assiduidade

X

Acompanhado diariamente a assiduidade dos
trabalhadores(as).

X

E

Conferência da informação/Controlo
interno das autorizações para horas
extraordinárias e ajudas de custo

X

Apesar do pedido ser em suporte papel, é
conferido com o registo da aplicação
biométrica.
GH (Gestão de Horários) que permite o seu
acompanhamento de forma sistemática.
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Risco de prestação de informação
inadequada e/ou errada

Todos os
Serviços
Relacionamento
(em
com o exterior articulação
com o GMC) Risco de promoção inadequada da
imagem da Instituição

Risco de não articulação entre as
Unidades Orgânicas e o CD

Articulação
interserviços

Todos os
Serviços

Risco de não articulação entre as
Unidades Orgânicas

Risco de não articulação entre
Responsáveis das Unidades
Orgânicas e os seus colaboradores

Grau de
Risco

Medidas de
Prevenção

M

Definição de níveis de
responsabilidade e
aperfeiçoar a área de
comunicação interna

E

Definir a informação
que pode ser
disponibilizada e
controlar os
conteúdos no site
oficial do INEM

M

Implementação de
reuniões periódicas de
acompanhamento das
atividades

M

Articulação e
procedimentos
articulados entre os
Serviços, que incluam
objetivos partilhados

M

Utilizar o QUAR
enquanto instrumento
para o processo de
contratualização
interna e proceder à
sua monitorização
periódica

X

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
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Justificação

A informação prestada para o exterior é
sempre validada junto do responsável pela
área a que a informação diz respeito.

X

Os conteúdos disponibilizados no site do
INEM, bem como a sua atualização são da
responsabilidade dos dirigentes/responsáveis
dos Serviços. Esta atividade é realizada em
articulação com o GMC e o GPCG

X

São realizadas regularmente reuniões entre
os responsáveis de todos os Serviços do INEM.
para o efeito.

X

X

Há
procedimentos
definidos
para
monitorizados regularmente os objetivos
comuns aos Serviços, no sentido de serem
cumpridos por ambas as UO.
Foi definido o QUAR do INEM para 2016, bem
como, todos os QUAR sectoriais de todos os
Serviços que é monitorizado por cada um dos
responsáveis.
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Grau
de
Risco

Medidas de Prevenção

Supervisão dos
procedimentos adotados e
dos produtos elaborados

Sistema de Gestão
da Qualidade
(Programa de
Auditorias)

GQ

Risco de falha do controlo de
qualidade dos procedimentos e
produtos

M

Melhoria dos
procedimentos de controlo
da qualidade dos processos,
designadamente de
auditoria

Segregação de funções

Risco de deficiente
Acompanhamento
GQ (GPCG acompanhamento das
de
E GJ)
recomendações nos relatórios de
Recomendações
auditoria

M

Criar metodologias para
acompanhamento das
recomendações, que deve
incluir a identificação do
responsável

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza

ANEXO 9: Avaliação 2016
GQ: Gabinete de Qualidade

Justificação

X

São realizadas auditorias internas de acordo com
o Programa anual.
São realizadas auditorias internas para
verificação do cumprimento dos procedimentos e
dos requisitos da norma ISO 9001.
Realizada auditoria externa por entidade
acreditada.

X

Apresentação, nos relatórios das auditorias, de
oportunidades de melhoria para os processos.
É realizado acompanhamento periódico junto dos
responsáveis dos processos de modo a identificar
melhorias e potenciais riscos, constituindo
entradas para a revisão pela gestão do sistema.

X

O Controlo é realizado por equipa de auditores
internos que não são só do GQ, pertencentes a
outros serviços, garantindo que não auditam os
seus próprios serviços.

X

No âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade
são elaborados os relatórios de auditoria onde
estão identificadas as não conformidades e as
oportunidades de melhoria dos processos para os
responsáveis dos mesmos tratarem.
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Auditoria e
GQ
supervisão de meios
Risco de deficiente
(GICRIS e
e restante atividade
supervisão de meios e da
GPCG)
operacional do
atividade operacional
INEM e do SIEM

Risco de extravio de
documentos ou sua
inutilização, por ação
humana ou causas naturais
Gestão Documental
e Arquivo

Grau
de
Risco

M

Medidas de Prevenção

X

X

Existe procedimento documentado para
controlo de documentos e registos.
Durante a realização das auditorias internas
são verificados os locais de armazenamento
dos documentos, nomeadamente, os
arquivos.

X

No âmbito do Sistema de Gestão da
Qualidade são verificados anualmente todos
os documentos, e sempre que algum
documento é alterado.

Procedimentos de acondicionamento dos
documentos utilizando os sistemas e
materiais mais adequados

X

Os documentos mais utilizados estão
preferencialmente informatizados sendo
esse o mecanismo utilizado para guardar
toda a documentação.

Disponibilização preferencial dos
documentos em suporte alternativo ou
formato digital

X

M
Verificar a atualização da codificação
(listagem) dos documentos

Risco de deterioração dos
documentos causados pela
ação humana resultante de
acondicionamento incorreto
da documentação

M

Justificação

Foi elaborada proposta, em conjunto com o
GPCG, para realização de auditorias nos
meios.
São realizadas auditorias internas no âmbito
do sistema de gestão da qualidade e do
programa de acreditação.

Criar e implementar em articulação com o
GQ e GPCG mecanismos que assegurem a
auditoria e supervisão de meios e
restante atividade operacional

Verificação do cumprimento das regras
de manuseamento e utilização dos
documentos e equipamentos

Todos os
serviços

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
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Os documentos estão em formato digital na
intranet e no inemsi.
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Processo /Área

Gestão
Documental e
Arquivo

Assiduidade

Relacionamento
com o exterior

Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Todos os
serviços

Risco de destruição dos
documentos, decorrente de sinistros
naturais, designadamente de
inundações, incêndios e terramotos

Dirigentes
(em
articulação
com
DGRH)

Risco de pagamento de abonos
incorretos

Risco de prestação de informação
Todos os
Serviços (em inadequada e/ou errada
articulação
com o GMC)
Risco de promoção inadequada da
imagem da Instituição

Realiza
Não
Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
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Grau
de
Risco

Medidas de Prevenção

M

Substituição de suportes que evitem
a consulta direta da documentação,
X
nomeadamente através da
digitalização

E

Ligação do sistema de assiduidade
ao programa RHV

X

E

Acompanhamento e controlo da
assiduidade

X

E

Conferência da informação/Controlo
X
interno das autorizações para horas
extraordinárias e ajudas de custo

Apenas em relação às ajudas de custo
asseguram-se sempre os DI de autorização
assim como os Boletins Itinerários. Não temos
horas extraordinárias.

M

Definição de níveis de
responsabilidade e aperfeiçoar a
área de comunicação interna

Sempre que é necessária divulgação interna a
todos os profissionais sobre temas da
Qualidade solicita-se ao GMC a sua
divulgação.
Implementado “flash” Qualidade para
divulgação interna de temas relacionados
com a Qualidade.

E

Definir a informação que pode ser
disponibilizada e controlar os
conteúdos no site oficial do INEM

X

X

Justificação

Os documentos estão em formato digital na
intranet e no inemsi.

Esta ligação é feita na medida em que é
realizado o controlo da assiduidade de modo
a ter toda a informação correta para que o
DGRH possa processar os vencimentos.
É realizada a verificação no mínimo semanal
para verificação e atualização da informação
da assiduidade.

Apenas no que se refere à área da Qualidade
no site do INEM.
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Processo /Área

Articulação
interserviços

Unidade
Orgânica

Todos os
Serviços

Identificação do Risco

Grau
de
Risco

Medidas de Prevenção

Risco de não articulação entre as
Unidades Orgânicas e o CD

M

Implementação de reuniões
periódicas de acompanhamento das
atividades

Risco de não articulação entre as
Unidades Orgânicas

M

Articulação e procedimentos
articulados entre os Serviços, que
incluam objetivos partilhados

M

Utilizar o QUAR enquanto
instrumento para o processo de
contratualização interna e proceder
à sua monitorização periódica

Risco de não articulação entre
Responsáveis das Unidades
Orgânicas e os seus colaboradores

Realiza
Não
Realiza
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X

X

X

Justificação

São realizadas reuniões periódicas com as
áreas de suporte e são elaborados relatórios
de desempenho que são enviados para todos
os dirigentes e CD.
São várias as articulações existentes entre o
GQ e os serviços, em programas transversais
do INEM.
O GQ monitoriza trimestralmente o seu
QUAR, estando os resultados transcritos nos
relatórios de desempenho operacional do
serviço.
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Tratamento
da
Informação /
Publicitação

Acompanha
mento de
Recomendaç
ões

Unidade
Orgânica

GPCG
(GMC)

GPCG
(GQ e
GJ)

Identificação do Risco

Grau
de
Risco

Risco de incorreção e
desatualização dos conteúdos da
internet

M

Risco de erros e falhas nas
publicações

M

Risco de deficiente
acompanhamento das
recomendações nos relatórios de
auditoria

Risco de deficiências no controlo
das diversas fases do sistema de
Planeamento
planeamento: registos dos dados,
e Controlo de
recolha dos dados, tratamento dos
Gestão da
GPCG (DR e dados e fiabilidade dos sistemas
Atividade
GSTI)
de informação
Operacional
do INEM
Risco de ausência de informação
de suporte e de experiência
interna

M

M

M

Medidas de Prevenção

Não
Realiza

Processo
/Área

Realiza

ANEXO 10: Avaliação 2016
GPCG: Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão

Justificação

X

Todos os responsáveis enviam os conteúdos ao
GMC para serem introduzidos depois de
validados pelo CD. Não existindo, contudo,
diretrizes claras sobre o assunto. O site tem
atualmente back office inadequado.

X

Estão
criados
mecanismos
para
acompanhamento das recomendações dos
relatórios de auditoria (por Deliberação do CD),
através de mapas de controlo de cada uma das
recomendações
com
identificação
do
responsável pelas áreas em questão. Atividade
a melhorar. Nem sempre é disponibilizada a
totalidade da informação que permita um
efetivo controlo dos processos.

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

X

Encontram-se definidos os prazos e a forma de
recolha, para envio pelos Serviços da
informação a disponibilizar ao GPCG, com
carácter diário e mensal.

Realização de testes e cruzamento
de informações

X

A informação estatística, monitorizada
diariamente, é conferida no final do mês,
através de querys ao SIADEM.

Definição de prioridades e fixação de
prazos adequados

X

Encontram-se definidos os prazos para recolha,
tratamento e divulgação dos mapas diários e
mensais.

Definição de níveis de
responsabilidade e aperfeiçoar a
área de comunicação interna

Criar metodologias para
acompanhamento das
recomendações, que deve incluir a
identificação do responsável
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Unidade
Orgânica

Auditoria e
supervisão de
meios e
restante
atividade
operacional
do INEM e do
SIEM

GPCG
(GICRIS e
GQ)

Identificação do Risco

Risco de deficiente supervisão de
meios e da atividade operacional

Grau
de
Risco

M

Medidas de Prevenção

Criar e implementar em articulação
com o GQ e GPCG mecanismos que
assegurem a auditoria e supervisão
de meios e restante atividade
operacional

X

Verificação do cumprimento das
regras de manuseamento e
utilização dos documentos e
equipamentos

Gestão
Documental
e Arquivo

Todos os
serviços

Risco de extravio de documentos
ou sua inutilização, por ação
humana ou causas naturais

M

Justificação

As auditorias encontram-se definidas no Plano
de auditorias do GQ. Contudo a carência de RH
tem impossibilitado melhoria desta atividade.

A gestão documental é processada através da
aplicação SGP (Sistema de Gestão de
Processos). Todo o circuito do expediente,
deste que dá entrada no INEM, passando pelos
vários intervenientes e terminado com o registo
da resposta, é processado nesta aplicação.

X
Verificar a atualização da codificação
(listagem) dos documentos

Não
Realiza

Processo
/Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
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Não obstante estar a proceder-se à conservação
administrativa em suporte digital da
documentação (nomeadamente a que dá
entrada no DGRH), existe a necessidade legal de
se continuar a proceder à aludida conservação
em suporte de papel.
O prazo mínimo de conservação administrativa
dos documentos em arquivo encontra-se
devidamente regulada através de Portaria.
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Gestão
Documental
e Arquivo

Unidade
Orgânica

Todos os
serviços

Identificação do Risco

Risco de deterioração dos
documentos causados pela ação
humana resultante de
acondicionamento incorreto da
documentação
Risco de destruição dos
documentos, decorrente de
sinistros naturais, designadamente
de inundações, incêndios e
terramotos

Assiduidade

Dirigentes
(em
Risco de pagamento de abonos
articulação
incorretos
com
DGRH)

Grau
de
Risco

M

Medidas de Prevenção

Procedimentos de
acondicionamento dos documentos
utilizando os sistemas e materiais
mais adequados
Disponibilização preferencial dos
documentos em suporte alternativo
ou formato digital

M

Substituição de suportes que evitem
a consulta direta da documentação,
nomeadamente através da
digitalização

E

Ligação do sistema de assiduidade
ao programa RHV

E

Acompanhamento e controlo da
assiduidade
Conferência da informação/Controlo
interno das autorizações para horas
extraordinárias e ajudas de custo

Justificação

Não obstante o referido a Aplicação de gestão
Documental SGP necessita ser melhorada.
X

X
E

Não
Realiza

Processo
/Área

Realiza
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O controlo do registo individual de
assiduidade dos trabalhadores(as) do GPCG, é
realizado através da Aplicação GH (Gestão de
Horários)
que
permite
o
seu
acompanhamento de forma sistemática.
sendo feita a verificação semanal com a
verificação de ausências e incumprimentos
para posterior validação e encerramento
mensal.
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Risco de prestação de
Todos os informação inadequada e/ou
Serviços errada
Relacioname
(em
nto com o articulaç
exterior
ão com
o GMC)
Risco de promoção inadequada
da imagem da Instituição

Risco de não articulação entre as
Unidades Orgânicas e o CD

Risco de não articulação entre as
Articulação Todos os
Unidades Orgânicas
interserviços Serviços

Risco de não articulação entre
Responsáveis das Unidades
Orgânicas e os seus
colaboradores

Grau
de
Risco

M

Medidas de Prevenção

Definição de níveis de
responsabilidade e aperfeiçoar a
área de comunicação interna

E

Definir a informação que pode ser
disponibilizada e controlar os
conteúdos no site oficial do INEM

M

Implementação de reuniões
periódicas de acompanhamento das
atividades

M

Articulação e procedimentos
articulados entre os Serviços, que
incluam objetivos partilhados

M

Utilizar o QUAR enquanto
instrumento para o processo de
contratualização interna e proceder
à sua monitorização periódica

Não
Realiza

Processo
/Área

Realiza
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Justificação

X

A informação a veicular para o exterior (quer se
trate de informação a prestar ao público em
geral, a outras entidades ou a órgãos de
comunicação social) é sempre validada junto do
responsável pela área a que a informação diz
respeito.

X

Os conteúdos disponibilizados no site do INEM,
bem como a sua atualização são da
responsabilidade dos dirigentes/responsáveis
dos Serviços. Esta atividade é realizada em
articulação com o GMC, sendo atualizada por
ambos.

X

São realizadas regularmente reuniões entre os
responsáveis de todos os Serviços do INEM, bem
como, entre os responsáveis pelos diversos
Projetos.

X

São monitorizados regularmente, objetivos
comuns aos Serviços. O GPCG tem um papel
importante na harmonização desses objetivos,
bem como, no tratamento e divulgação dos
vários indicadores de atividade.

X

Foi definido o QUAR do INEM, bem como, todos
os QUAR sectoriais de todos os Serviços. O QUAR
do INEM é monitorizado pelo GPCG,
trimestralmente. O QUAR dos Serviços é
monitorizado por cada um dos responsáveis.
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Tratamento
da
Informação /
Publicitação

Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Risco de incorreção e desatualização
dos conteúdos da internet
GMC
(GPCG)

Risco de erros e falhas nas publicações

Risco de extravio de documentos ou
sua inutilização, por ação humana ou
causas naturais

Gestão
Documental
e Arquivo

Todos os
serviços

Grau
de
Risco

Medidas de Prevenção

M

M

M

Definição de níveis de responsabilidade
e aperfeiçoar a área de comunicação
interna

X

Verificação do cumprimento das regras
de manuseamento e utilização dos
documentos e equipamentos

M

Risco de destruição dos documentos,
decorrente de sinistros naturais,
designadamente de inundações,
incêndios e terramotos

M

Procedimentos de acondicionamento
dos documentos utilizando os sistemas
e materiais mais adequados

Justificação

A informação veiculada externamente
pelo GMC é sempre enviada ou validada
pelo Responsável da área. Os conteúdos
do site encontram-se em fase de revisão
e migração para uma nova plataforma.
São sempre publicitados em função do
aval do responsável pela respetiva área.
A gestão documental é processada
através da aplicação SGP (Sistema de
Gestão de Processos). O GMC recorre
cada vez menos ao suporte documental
em papel, estando todo o nosso trabalho
digitalizado.

Verificar a atualização da codificação
(listagem) dos documentos

Risco de deterioração dos
documentos causados pela ação
humana resultante de
acondicionamento incorreto da
documentação

Não
Realiza

Processo
/Área

Realiza

ANEXO 11: Avaliação 2016
GMC: Gabinete de Marketing e Comunicação

X

Disponibilização preferencial dos
documentos em suporte alternativo ou
formato digital
Substituição de suportes que evitem a
consulta direta da documentação,
nomeadamente através da digitalização

X
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Assiduidade

Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Dirigentes
(em
Risco de pagamento de abonos
articulação
incorretos
com
DGRH)

Risco de prestação de
informação inadequada e/ou
errada
Relacionamento
com o exterior

Grau
de
Risco

Medidas de Prevenção

E

Ligação do sistema de assiduidade
ao programa RHV

E

Acompanhamento e controlo da
assiduidade

E

Conferência da
informação/Controlo interno das
autorizações para horas
extraordinárias e ajudas de custo

M

Definição de níveis de
responsabilidade e aperfeiçoar a
área de comunicação interna

E

Definir a informação que pode ser
disponibilizada e controlar os
conteúdos no site oficial do INEM

Justificação

Acompanhamento e controlo da
assiduidade dos trabalhos realizado
através da aplicação Gestão de Horários.
X

X

GMC
(Todos os
Serviços)
Risco de promoção inadequada
da imagem da Instituição

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza
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X

A informação veiculada externamente pelo
GMC é sempre enviada ou validada pelo
Responsável da área. Os conteúdos do site
encontram-se em fase de revisão e migração
para uma nova plataforma. São sempre
publicitados em função do aval do
responsável pela respetiva área.
A informação veiculada externamente pelo
GMC é sempre enviada ou validada pelo
Responsável da área. Os conteúdos do site
encontram-se em fase de revisão e migração
para uma nova plataforma. São sempre
publicitados em função do aval do
responsável pela respetiva área.
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Articulação
interserviços

Unidade
Orgânica

Todos os
Serviços

Identificação do Risco

Grau
de
Risco

Medidas de Prevenção

Implementação de reuniões
periódicas de acompanhamento
das atividades

Risco de não articulação entre
as Unidades Orgânicas e o CD

M

Risco de não articulação entre
as Unidades Orgânicas

M

Articulação e procedimentos
articulados entre os Serviços, que
incluam objetivos partilhados

M

Utilizar o QUAR enquanto
instrumento para o processo de
contratualização interna e
proceder à sua monitorização
periódica

Risco de não articulação entre
Responsáveis das Unidades
Orgânicas e os seus
colaboradores

X

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza
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Justificação

São realizadas regularmente reuniões entre
os responsáveis de todos os Serviços do INEM,
bem como, entre os responsáveis pelos
diversos Projetos.

QUAR do GMC monitorizado trimestralmente.
X
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DR
(GPCG
E GSTI)

Planeame
nto e
Controlo
de Gestão
da
Atividade
Operacion
al do
INEM

Identificação do Risco

Risco de deficiências no controlo
das diversas fases do sistema de
planeamento: registos dos dados,
recolha dos dados, tratamento dos
dados e fiabilidade dos sistemas
de informação

M

Risco de ausência de informação
de suporte e de experiência
interna

M

Medidas de Prevenção

Instruções e formulários adequados e
definição de prazos obrigatórios para a
recolha de elementos
Realização de testes e cruzamento de
informações
Definição de prioridades e fixação de prazos
adequados

X

X

X

M

Criar mecanismos que garantam o
cumprimento dos compromissos entre o
INEM e entidades externas, designadamente
os protocolos celebrados.

Risco de deficiente gestão dos
recursos humanos que lhe estão
afetos.

M

Implementar mecanismos de controlo, em
articulação com o DGRH, na gestão dos
recursos humanos que lhe estão afetos.

Risco de deficiente gestão dos
recursos financeiros que lhe estão
afetos.

E

Realizar conferência exaustiva da informação
e proceder ao controlo interno dos recursos
financeiros que lhe estão afetos.

X

Risco de perda de controlo na
gestão dos materiais que lhe estão
afetos.

M

Proceder à conferência dos materiais que lhe
estão afetos.

X

Risco de incumprimento na gestão
dos meios sedeados em entidades
externas

DR

Grau
de
Risco

X

X

Não
Realiza

Processo Unidade
/Área
Orgânica

Realiza

ANEXO 12: Avaliação 2016
DRN: Delegação Regional do Norte

Justificação

Encontram-se definidos os prazos e a forma
de recolha, para envio pelos Serviços da
informação a disponibilizar ao GPCG, com
carácter diário e mensal.
A informação estatística, monitorizada
diariamente, é conferida no final do mês,
através de querys ao SIADEM.
Encontram-se definidos os prazos para
recolha, tratamento e divulgação dos mapas
diários e mensais.
No
CODU
são
registadas
as
inoperacionalidades dos meios, para
posterior confirmação do cumprimento
mensal do protocolo.
O controlo do registo individual de
assiduidade é realizado através da Aplicação
GH (Gestão de Horários) que permite o seu
acompanhamento de forma sistemática.
Na Delegação confirmam-se os serviços
prestados/efetuados de acordo com os
contratos/protocolos celebrados.
Todos os materiais estão inventariados.
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Processo
/Área

Unidad
e
Orgâni
ca

Identificação do Risco

Risco de extravio de documentos ou sua
inutilização, por ação humana ou causas
naturais

Todos
Gestão
os
Risco de deterioração dos documentos
Documenta
serviço causados pela ação humana resultante de
l e Arquivo
s
acondicionamento incorreto da
documentação
Risco de destruição dos documentos,
decorrente de sinistros naturais,
designadamente de inundações,
incêndios e terramotos

Dirigen
tes
(em
Assiduidad
articul Risco de pagamento de abonos incorretos
e
ação
com
DGRH)

Grau
de
Risco

M

Medidas de Prevenção

Realiza
Não
Realiza
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Verificação do cumprimento das regras
de manuseamento e utilização dos
documentos e equipamentos
Verificar a atualização da codificação
(listagem) dos documentos

M

Justificação

Procedimentos de acondicionamento
dos documentos utilizando os sistemas
e materiais mais adequados

X

Disponibilização preferencial dos
documentos em suporte alternativo ou
formato digital

M

Substituição de suportes que evitem a
consulta direta da documentação,
nomeadamente através da digitalização

E

Ligação do sistema de assiduidade ao
programa RHV

E

Acompanhamento e controlo da
assiduidade

E

Conferência da informação/Controlo
interno das autorizações para horas
extraordinárias e ajudas de custo

Gestão Documental: a gestão documental é
processada através da aplicação SGP (Sistema
de Gestão de Processos). Todo o circuito do
expediente, deste que dá entrada no INEM,
passando pelos vários intervenientes e
terminado com o registo da resposta, é
processado nesta aplicação.
Arquivo: os documentos estão digitalizados e
em suporte papel.

X

O controlo do registo individual de
assiduidade é realizado através da Aplicação
GH (Gestão de Horários) que permite o seu
acompanhamento de forma sistemática.
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Unidade
Orgânica

Todos os
Serviços
Relacionamento
(em
com o exterior articulação
com o GMC)

Identificação do Risco

Risco de prestação de informação
inadequada e/ou errada

Risco de promoção inadequada da
imagem da Instituição

Risco de não articulação entre as
Unidades Orgânicas e o CD

Articulação
interserviços

Todos os
Serviços

Risco de não articulação entre as
Unidades Orgânicas

Risco de não articulação entre
Responsáveis das Unidades
Orgânicas e os seus colaboradores

Grau de
Risco

Medidas de Prevenção

M

Definição de níveis de
responsabilidade e
aperfeiçoar a área de
comunicação interna

E

Definir a informação que
pode ser disponibilizada e
controlar os conteúdos no
site oficial do INEM

M

Implementação de reuniões
periódicas de
acompanhamento das
atividades

M

Articulação e
procedimentos articulados
entre os Serviços, que
incluam objetivos
partilhados

M

Utilizar o QUAR enquanto
instrumento para o
processo de
contratualização interna e
proceder à sua
monitorização periódica

X

X

X

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza
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Justificação

A informação a veicular para o exterior (quer
se trate de informação a prestar ao público
em geral, a outras entidades ou a órgãos de
comunicação social) é sempre validada junto
do responsável pela área a que a informação
diz respeito.
Os conteúdos disponibilizados no site do
INEM, bem como a sua atualização são da
responsabilidade dos dirigentes/responsáveis
dos Serviços. Esta atividade é realizada em
articulação com o GMC, sendo atualizada por
ambos.
São realizadas regularmente reuniões entre
os responsáveis de todos os Serviços do INEM,
bem como, entre os responsáveis pelos
diversos Projetos.
São monitorizados regularmente, objetivos
comuns aos Serviços.

X

X

Foi definido o QUAR do INEM, bem como,
todos os QUAR sectoriais de todos os Serviços
O QUAR do INEM é monitorizado pelo GPCG,
trimestralmente. O QUAR dos Serviços é
monitorizado por cada um dos responsáveis.
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Grau
de
Risco

Medidas de Prevenção

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza

ANEXO 13: Avaliação 2016
DRC: Delegação Regional do Centro

Justificação

Sensibilização a todos os profissionais
(reuniões de equipa CODU e BASES) da
necessidade
de
preencher
adequadamente os registos clínicos
(CODU e I’CARE).

Planeamento e
Controlo de
Gestão da
Atividade
Operacional do
INEM

DR (GPCG
E GSTI)

Risco de deficiências no controlo das
diversas fases do sistema de
planeamento: registos dos dados,
recolha dos dados, tratamento dos
dados e fiabilidade dos sistemas de
informação

X

M

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

Sensibilização da obrigatoriedade de
atualizar status no I’CARE, (através de
reuniões de serviço em todas as bases)
sendo este o mecanismo de recolha dos
dados de análise do indicador tempo de
chegada ao local.
Sensibilização a todos os profissionais (em
reuniões de serviço) relativamente à
utilização racionada do papel.
Sensibilização aos profissionais acerca da
utilização abusiva e desadequada da
iluminação elétrica.
Realização de reuniões trimestrais (já prémarcadas) de avaliação/análise de
resultados da DRC (todos os resultados),
independentemente da sua proveniência),
com o intuito de se definirem estratégias
de melhoria contínua.
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Grau
de
Risco

Medidas de Prevenção

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

Planeamento e
Controlo de
Gestão da
Atividade
Operacional do
INEM

DR (GPCG
E GSTI

Risco de deficiências no controlo das
diversas fases do sistema de
planeamento: registos dos dados,
recolha dos dados, tratamento dos
dados e fiabilidade dos sistemas de
informação

Risco de ausência de informação de
suporte e de experiência interna

X

Não
Realiza

Processo /Área

Realiza
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Justificação

Elaboração de plano de comunicação
interno da DRC com o intuito de se criarem
mecanismos de comunicação facilitadores
da troca de informação entre todos,
independentemente do nível.
Auditorias aos registos clínicos em curso.
Auditorias às chamadas CODU em curso.
Auditorias à utilização adequada do
Glucagon nos meios (conforme protocolo).

M

Auditoria de diagnóstico no âmbito do
processo de acreditação (realizadas 27
auditorias a bases, CODU, Delegação,
armazéns, arquivo), através das quais
formas sinalizadas e já reportadas diversas
anomalias nomeadamente no que diz
respeito a equipamentos eletromédicos,
material de escritório e de suporte, gestão
de material, anomalias informáticas…).

Realização de testes e cruzamento
de informações

M

Definição de prioridades e fixação
de prazos adequados

X

Apresentação de resultados de atividade
(todos os sectores de atividade da DRC) na
reunião de avaliação de resultados –
trimestral.
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Grau
de
Risco

Medidas de Prevenção

X
Risco de incumprimento na
gestão dos meios sedeados em
entidades externas

Planeamento
e Controlo de
Gestão da
Atividade
Operacional
do INEM

M

Criar mecanismos que garantam o
cumprimento dos compromissos entre o INEM
e entidades externas, designadamente os
protocolos celebrados.

X

Risco de deficiente gestão dos
recursos financeiros que lhe
estão afetos.

M

Implementar mecanismos de controlo, em
articulação com o DGRH, na gestão dos
recursos humanos que lhe estão afetos.

E

Realizar conferência exaustiva da informação e
proceder ao controlo interno dos recursos
financeiros que lhe estão afetos.

Justificação

Reuniões de serviço nas bases, com os
profissionais, para avaliação das condições
de serviço, dos aspetos positivos e das
necessidades identificadas e a melhorar
Articulação posterior com os demais
responsáveis das instituições onde os
nossos meios estão sedeados, no sentido
de se encontrarem respostas consertadas
que permitam as condições mais
adequadas para o bom desempenho de
todos – conforme protocolado.

DR

Risco de deficiente gestão dos
recursos humanos que lhe estão
afetos.

Não
Realiza

Processo
/Área

Realiza
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Cumprimento das diretivas emanadas
superiormente no que a esta matéria diz
respeito
Envolvimento dos profissionais na
resolução das dificuldades sentidas ao
nível da gestão das escalas – estratégia
conjunta com envolvimento de todos

X

Análise do desperdício realizado aos mais
diversos níveis (iluminação, papel,
consumo de material) para proposta de
medidas corretivas
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Grau
de
Risco

Medidas de Prevenção

Não
Realiza

Processo
/Área

Realiza
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Justificação

Levantamento
exaustivo
dos
equipamentos não inventariados na DRC –
Equipamentos eletromédicos e demais
equipamentos
das
bases,
meios,
delegação e CFC). Envio da informação
superiormente para que se proceda à sua
inventariação.
Planeamento
e Controlo de
Gestão da
Atividade
Operacional
do INEM

DR

Risco de perda de controlo na
gestão dos materiais que lhe
estão afetos.

X
M

Proceder à conferência dos materiais que lhe
estão afetos.

Levantamento
exaustivo
dos
equipamentos de electromedicina sem
planos de manutenção ou com
manutenção fora de prazo. Situação
reportada superiormente para correção.
Análise exaustiva (por auscultação de
todos os profissionais afetos à DRC) das
anomalias da Aplicação Adamastor e que
comprometem não só a qualidade do
serviço prestado, como a boa gestão dos
stocks e a boa gestão financeira do
Instituto (pelo excesso de desperdício que
gera).
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Risco de extravio de documentos ou
sua inutilização, por ação humana ou
causas naturais

Gestão
Documenta
l e Arquivo

Todos os
serviços

Risco de deterioração dos
documentos causados pela ação
humana resultante de
acondicionamento incorreto da
documentação
Risco de destruição dos documentos,
decorrente de sinistros naturais,
designadamente de inundações,
incêndios e terramotos

Assiduidade

Dirigentes
(em
articulação
com
DGRH)

Risco de pagamento de abonos
incorretos

Grau
de
Risco

M

Medidas de Prevenção

Não
Realiza

Processo
/Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Relatório de Monitorização – Ano 2016

Justificação

Verificação do cumprimento das
regras de manuseamento e utilização
dos documentos e equipamentos
Verificar a atualização da codificação
(listagem) dos documentos

M

Procedimentos de acondicionamento
dos documentos utilizando os
sistemas e materiais mais adequados

Arquivos arrumados e documentação
acondicionada nas devidas condições.

Disponibilização preferencial dos
documentos em suporte alternativo
ou formato digital

M

Substituição de suportes que evitem a
consulta direta da documentação,
nomeadamente através da
digitalização

E

Ligação do sistema de assiduidade ao
programa RHV

E

Acompanhamento e controlo da
assiduidade
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Assiduidade

Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Dirigentes
(em
Risco de pagamento de abonos
articulação
incorretos
com
DGRH)

Risco de prestação de informação
inadequada e/ou errada

Grau
de
Risco

E

M

Todos os
Serviços
Relacioname
(em
nto com o
articulação
exterior
com o GMC)
Risco de promoção inadequada da
imagem da Instituição

E

Medidas de
Prevenção

Conferência da
informação/Controlo
interno das autorizações
para horas extraordinárias
e ajudas de custo

Definição de níveis de
responsabilidade e
aperfeiçoar a área de
comunicação interna

Definir a informação que
pode ser disponibilizada e
controlar os conteúdos no
site oficial do INEM

Não
Realiza

Processo
/Área

Realiza
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Justificação

Autorização prévia de todas as deslocações que dão
origem a Boletim itinerário.
X

Controlo dos Boletins itinerários.
Autorização prévia sempre que haja necessidade de
recurso a horas extraordinárias.

X

Todos os profissionais têm o seu âmbito de atividade
perfeitamente definido.
Sempre que é sinalizada alguma situação de abuso
indevido é devidamente analisada e tratada.
Sensibilização dos profissionais – nas reuniões de
bases no âmbito do processo acreditação) para a
adequada postura profissional e para a imagem a
manter sempre que em contacto com entidades
externas (reuniões de representação do INEM, em
serviço normal).

X

Levantamento de todas as necessidades de
fardamento de forma a garantir-se que todos estão
equipados adequadamente (imagem).
Garantia de condições para que todos os
profissionais da DRC tenham condições para estar
devidamente identificados junto dos utentes,
familiares e demais.
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Grau
de
Risco

Medidas de
Prevenção

Não
Realiza

Processo
/Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Relatório de Monitorização – Ano 2016

Justificação

Reuniões de serviço mensais – com todos os
profissionais/sectores da DRC.
Risco de não articulação entre as
Unidades Orgânicas e o CD

Articulação
interserviços

Todos os
Serviços

Risco de não articulação entre as
Unidades Orgânicas

Risco de não articulação entre
Responsáveis das Unidades Orgânicas
e os seus colaboradores

M

M

M

Implementação de
reuniões periódicas de
acompanhamento das
atividades

Reuniões trimestrais de avaliação de resultados.
X
Articulação posterior do DR com CD e demais
serviços e departamentos para os assuntos que
mereçam essa articulação.

Articulação e
procedimentos
articulados entre os
Serviços, que incluam
objetivos partilhados

Utilizar o QUAR enquanto
instrumento para o
processo de
contratualização interna e
proceder à sua
monitorização periódica

Divulgação interna aos profissionais dos indicadores
do QUAR da DRC – aquando das reuniões de serviço
CODU, Delegação e Bases).
X
Definição de estratégias conjuntas para que
possamos atingir os objetivos propostos.
Análise trimestral do QUAR em reunião com todos os
sectores de atividade da DRC.
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Grau
de
Risco

Medidas de Prevenção

Não
Realiza

Processo
/Área

Realiza

ANEXO 14: Avaliação 2016
DRS: Delegação Regional do Sul

Justificação

Informação aos profissionais de cada meio,
da necessidade de preenchimento dos
Registos Clínicos.

Planeamento
e Controlo de
Gestão da
Atividade
Operacional
do INEM

DR
(GPCG
E GSTI)

Risco de deficiências no controlo das
diversas fases do sistema de
planeamento: registos dos dados,
recolha dos dados, tratamento dos
dados e fiabilidade dos sistemas de
informação

Risco de ausência de informação de
suporte e de experiência interna

DR

Risco de incumprimento na gestão dos
meios sedeados em entidades externas

M

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

Informação sobre a
atualização de status.

necessidade

de

X
Monitorização de alguns tempos de serviço
dos meios.
realização de reuniões mensais com os
responsáveis de base, para identificação de
necessidades e sua provável reunião.

M

M

Realização de testes e cruzamento de
informações

X

Realização em curso de auditorias aos meio
e registos clínicos.

Definição de prioridades e fixação de
prazos adequados

X

Apresentação dos resultados aos elementos
da DRS em reuniões sectoriais.

Criar mecanismos que garantam o
cumprimento dos compromissos
entre o INEM e entidades externas,
designadamente os protocolos
celebrados.

Reuniões periódicas e quando necessário,
com as entidades onde estão sediados os
meios do INEM.
X
Reuniões programadas com os agentes da
Proteção Civil para avaliação e resolução dos
problemas apresentados.

70

Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Risco de deficiente gestão dos recursos
humanos que lhe estão afetos.
Planeamento
e Controlo de
Gestão da
Atividade
Operacional
do INEM

DR

Risco de deficiente gestão dos recursos
financeiros que lhe estão afetos.

Risco de perda de controlo na gestão
dos materiais que lhe estão afetos.

Gestão
Todos os
Documental
serviços
e Arquivo

Risco de extravio de documentos ou sua
inutilização, por ação humana ou causas
naturais

Risco de deterioração dos documentos
causados pela ação humana resultante
de acondicionamento incorreto da
documentação

Grau
de
Risco

Medidas de Prevenção

M

Implementar mecanismos de
controlo, em articulação com o DGRH,
na gestão dos recursos humanos que
lhe estão afetos.

E

Realizar conferência exaustiva da
informação e proceder ao controlo
interno dos recursos financeiros que
lhe estão afetos.

M

Proceder à conferência dos materiais
que lhe estão afetos.

M

Verificação do cumprimento das
regras de manuseamento e utilização
dos documentos e equipamentos

X

X

X

Não
Realiza

Processo
/Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
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Justificação

Definição de Recursos humanos definida
superiormente.
Elaboração de escalas com vista à eficaz
gestão dos meios na sua atividade diária,
envolvendo os responsáveis dos mesmos.
Realizado sensibilização e controle, em
reuniões de trabalho, de medidas tomas e a
tomar para redução da despesa.
Controle
dos
equipamentos
de
electromedicina.
Controle programado dos medicamentos
fora de prazo e sua substituição.

X

Elaborados circuitos de documentos vários
entre os vários serviços da DRS

X

Arquivo da DRS arrumado em locais
próprios e com acesso restrito.

Verificar a atualização da codificação
(listagem) dos documentos

M

Procedimentos de acondicionamento
dos documentos utilizando os
sistemas e materiais mais adequados
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Gestão
Documental
e Arquivo

Assiduidade

Unidade
Orgânica

Todos os
serviços

Identificação do Risco

Risco de deterioração dos
documentos causados pela ação
humana resultante de
acondicionamento incorreto da
documentação
Risco de destruição dos
documentos, decorrente de sinistros
naturais, designadamente de
inundações, incêndios e terramotos

Dirigentes
(em
Risco de pagamento de abonos
articulação
incorretos
com
DGRH)

Grau
de
Risco

Medidas de Prevenção

M

Disponibilização preferencial dos
documentos em suporte
alternativo ou formato digital

M

Substituição de suportes que
evitem a consulta direta da
documentação, nomeadamente
através da digitalização

E

Ligação do sistema de
assiduidade ao programa RHV

E

Acompanhamento e controlo da
assiduidade

E

Conferência da
informação/Controlo interno das
autorizações para horas
extraordinárias e ajudas de custo

X

Não
Realiza

Processo
/Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
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Justificação

Instrução de trabalho para que todos os
pedidos de autorizações para deslocações e
material, sejam efetuadas através de suporte
digital.

X

Sempre que possível os documentos são
digitalizados e arquivados em locais próprios.

X

Correto preenchimento do programa de Gestão
de Horários que liga ao RHV

X

Verificação mensal de toda a assiduidade dos
trabalhadores(as) da DRS, antes de enviada
para o DGRH.
É obrigatória a autorização prévia para
deslocações em serviço.

X

Verificação dos Boletins Itinerários.
Verificação constante da necessidade da
realização de horas extras.
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Unidade
Orgânica

Identificação do Risco

Risco de prestação de informação
inadequada e/ou errada

Todos os
Serviços
Relacioname
(em
nto com o
articulaç
exterior
ão com
o GMC) Risco de promoção inadequada da
imagem da Instituição

Risco de não articulação entre as
Unidades Orgânicas e o CD

Risco de não articulação entre as
Articulação Todos os
Unidades Orgânicas
interserviços Serviços

Risco de não articulação entre
Responsáveis das Unidades Orgânicas
e os seus colaboradores

Grau
de
Risco

M

Medidas de Prevenção

Definição de níveis de
responsabilidade e aperfeiçoar a
área de comunicação interna

E

Definir a informação que pode
ser disponibilizada e controlar os
conteúdos no site oficial do
INEM

M

Implementação de reuniões
periódicas de acompanhamento
das atividades

M

Articulação e procedimentos
articulados entre os Serviços,
que incluam objetivos
partilhados

M

Utilizar o QUAR enquanto
instrumento para o processo de
contratualização interna e
proceder à sua monitorização
periódica

X

X

X

Não
Realiza

Processo
/Área

Realiza

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
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Justificação

Sensibilização do respeito pela hierarquia, em
todas as situações.
Controle e resolução das situações que não
cumprem o que foi estipulado relativamente às
suas funções.
As chefias adotam sempre uma postura de
contenção, em relação à informação que pode ser
disponibilizada e a altura adequada para o fazer.
Sensibilização para uma adequada postura e
utilização correta do fardamento, quando em
serviço ou representação da Instituição.
Sensibilização para uma adequada utilização das
redes sociai.
Reuniões de serviço mensais com Coordenações
do SAE.
Reuniões periódicas e sectoriais com os
elementos não operacionais da DRS.
Articulação por email ou pessoalmente com
todos os serviços com os quais a DRS lida
diariamente.

X
Divulgação do QUAR aos profissionais da DRS.
X

Avaliação 4/4 meses do Quar da DRS e avaliação
do cumprimento dos seus objetivos.

E = ELEVADO M = MODERADO B = BAIXO
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