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CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS

Considerações prévias
Considerando:
• que a atividade de gestão e administração de dinheiros, valores e património públicos, nos
termos da Constituição da República e da lei, devem 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 triénio 2017/2019.
Dando igualmente cumprimento à Recomendação n.º 1/2010 do CPC, de 7 de abril, e
promovendo uma política 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.
Considerando a relevância dos contratos públicos na economia e, em particular, na despesa do
Estado e demais entidades gestoras de recursos públicos, o CPC sublinha que os riscos de corrupção
aumentam na medida dos elementos materiais presentes e da sua relevância financeira e económica,
como vem sendo sublinhado por Organizações Internacionais. Estes riscos de corrupção e infrações
conexas apresentam especificidades que exigem conhecimento teórico e prático dos procedimentos,
à luz, nomeadamente, do Código dos Contratos Públicos e das Diretivas europeias aplicáveis. É neste
sentido que a Recomendação de 7 do CPC, de janeiro de 2015, relacionada com a prevenção de
riscos de corrupção na contratação pública, e dirigida a todas as entidades que celebram contratos
públicos, determina:
• O reforço da atuação na identificação, prevenção e gestão de riscos de corrupção e
infrações conexas nos contratos públicos, quanto à sua formação e execução. Devendo, em
especial, fundamentar-se sempre na escolha do adjudicatário.
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• Incentivar a existência de recursos humanos com formação adequada para a elaboração e
aplicação das peças procedimentais respetivas, em especial, do convite a contratar, do
programa do concurso e dos cadernos de encargos.
• Garantir a transparência nos procedimentos de contratação pública nomeadamente
através da publicidade em plataformas eletrónicas, nos termos legais.
• Assegurar o funcionamento dos mecanismos de controlo de eventuais conflitos de
interesse na contratação pública.
• Reduzir o recurso ao ajuste direto, devendo quando observado, ser objeto de especial
fundamentação e ser fomentada a concorrência através da consulta a mais de um concorrente.
Por último, foram seguidas as orientações expressas na Recomendação do CPC, de 1 de julho
de 2015, designadamente no que respeita à necessidade de identificar exaustivamente os riscos de
gestão e corrupção e as correspondentes medidas preventivas. Com efeito, decorridos mais de cinco
anos sobre as primeiras recomendações e do acompanhamento realizado pelo CPC, aos riscos
identificados pelas entidades nos respetivos Planos e das medidas destinadas à sua prevenção, e com
vista ao aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido, o CPC aprova uma nova Recomendação, onde
determina:
• As entidades devem identificar de modo exaustivo os riscos de gestão, incluindo os de
corrupção, bem como as correspondentes medidas preventivas.
• Os riscos devem ser identificados relativamente às funções, ações e procedimentos
realizados por todas as unidades da estrutura orgânica das entidades, incluindo os gabinetes,
as funções e os cargos de direção de topo mesmo quando decorram de processos eletivos.
• Os planos devem designar responsáveis setoriais e um responsável geral pela execução e
monitorização, bem como pela elaboração dos correspondentes relatórios de atividades das
entidades a que respeitam.
• As entidades devem realizar ações de formação, de divulgação, reflexão e esclarecimento
dos seu Planos junto dos(as) trabalhadores(as) e que contribuam para o seu envolvimento
numa cultura de prevenção de riscos.
• Os planos devem ser publicados nos sítios da internet, de modo a consolidar a promoção
de uma política de transparência na gestão publica.
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SUMÁRIO EXECUTIVO

Sumário executivo
O Instituto Nacional de Emergência Médica I.P. (INEM), enquanto organismo do Ministério da
Saúde responsável por coordenar o funcionamento, no território de Portugal continental, de um
Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) e, tendo presente a importância inequívoca da sua
Missão - Garantir a prestação de cuidados de emergência médica - considera que os Planos de
Gestão de Riscos de Corrupções e Infrações Conexas, são um fator de gestão fundamental e um
instrumento que permite aferir eventuais responsabilidades que possam ocorrer na gestão dos
recursos públicos.
Deste modo, sendo o INEM um organismo que se rege por princípios de prossecução do interesse
público, e dando cumprimento às Recomendações do CPC, apresenta, tal como nos anos anteriores,
a monitorização relativa ao ano de 2017, do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e
Infrações Conexas elaborado para o triénio 2017/2019, através da avaliação das medidas de
prevenção propostas para cada Unidade Orgânica e o ponto de situação de cada uma delas.
Apresenta-se igualmente a execução relativa a Recursos Humanos e Financeiros;
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EXECUÇÃO DOS DADOS RELATIVOS AOS RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS

1. Execução dos dados relativos aos Recursos Humanos e Financeiros

Em função das atividades previstas e das opções estratégias definidas, cujos objetivos estão
refletidos no Plano Estratégico 2017/2019 e nos seus Planos Anuais de Atividades, o INEM, de acordo
com os recursos financeiros disponíveis, planifica as necessidades de postos de trabalho para a
prossecução da sua missão e atribuições.
Na primeira parte do presente relatório apresenta-se, sumariamente, a execução do recurso
financeiros e humanos do INEM para o ano de 2017, bem como a justificação dos resultados
alcançados.

1.1. Recursos Financeiros
Os recursos financeiros do INEM resultam na sua maioria da cobrança de 2,5% dos prémios ou
contribuições, relativos a contratos de seguros em caso de morte, do ramo «Vida» e respetivas
coberturas complementares, e contratos de seguros dos ramos «Doença», «Acidentes», «Veículos
terrestres» e «Responsabilidade civil de veículos terrestres a motor», celebrados por entidades
sediadas ou residentes no continente. Para além destes, fazem parte do financiamento do INEM
saldos de gerências de anos anteriores, verbas provenientes do Fundo Social Europeu (FSE) e do
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), relativo a projetos financiados, transversais
à instituição, juros de instituições bancárias e ainda, outras receitas pela prestação de serviços (como
por exemplo, participação em eventos, cursos de formação, transporte de órgãos e alvarás).
Na ótica do desempenho económico, destaca-se a inversão da tendência de resultados
líquidos e operacionais que, em anos anteriores, revelaram-se menos favoráveis, face à
alteração da taxa de 2% para 2,5% sobre a principal fonte de rendimentos do Instituto, nos
termos do 186.º da lei n.º 82-B/2014 de 31 de dezembro de 2014.
No que concerne à execução da receita efetiva, verifica-se que esta se manteve, em média, acima
dos 8,5M€ por mês. Releva-se, no entanto, a arrecadação no mês de março abaixo dos 6,8M€ por
compensação dos cerca de 12,7M€ executados no mês anterior.
No que diz respeito à execução da despesa, a média da execução atingiu os cerca de 7,9 M € por
mês, cujos “picos” foram executados nos finais de trimestres. Embora se procure contrariar esta
evolução, dadas as aprovações de reforço de despesa, atingiu-se o valor mais elevado no mês de
dezembro, com um valor mensal executado de 15M€.
Em termos acumulados, e no estrito cumprimento das regras do equilíbrio orçamental, nos
termos do disposto na LEO, verifica-se a evolução da despesa acumulada a par com a receita,
culminando no final do ano com um diferencial positivo de 12,8M€, montante este que constitui o
saldo de gerência do ano de 2017.
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1.1. RECURSOS FINANCEIROS

Quadro 1: Resumo da receita cobrada líquida

Receita Cobrada Líquida (€)

Capítulo da
Receita

2017
Receita corrente
02 - Impostos
indiretos
04 - Taxas, multas
e outras
penalidades
05 - Rendimentos
da propriedade
06 - Transferências
correntes
07 - Vendas de
bens e serviços
correntes
08 - Outras receitas
correntes

(€)

2016

(%)

2017

Taxa de
Execução
(%)

Var
2017/2016

Previsão Corrigida (€)

Var. 2017/2016

(€)

2016

Var. (p.p)

2017

2016

2017/2016

107.428.463

99.997.104

7.431.359

7,4

108.685.531

100.297.293

8.388.238

98,8

99,7

-0,9

106.785.445

99.392.155

7.393.290

7,4

107.012.669

97.999.000

9.013.669

99,8

101,4

-1,6

186.820

22.749

150.000

151.000

-1.000 124,5

15,1

109,5

131.677

136.464

-4.787

-3,5

189.615

250.000

-60.385

69,4

54,6

14,9

14.214

13.536

678

5

757.062

1.322.293

-565.231

1,9

1

0,9

310.307

432.200

-121.893

-28,2

575.000

575.000

-

54

75,2

-21,2

-

-

-

1.185

-

1.185

0

-

-

58.948

7.269

51.679

711

861.960

10.000

851.960

6,8

72,7

-65,8

-

-

-

-

851.960

-

851.960

0

-

-

58.948

7.269

51.679

711

10.000

10.000

- 589,5

72,7

516,8

-

91,2

356,3

-265,1

-185.093 100,6

79,6

21,0

Receita de capital

164.071 721,2

-

10 - Transferências
de capital
13 - Outras receitas
de capital
15 - Rep. não
abatidas
pagamentos
16 - SGAA

13.683

53.446

-39.763

-74,4

15.000

15.000

50.233.681

39.891.344

10.342.337

25,9

49.957.116

50.142.209

TOTAL com SGAA

157.734.775

139.949.162

17.785.613

12,7

159.519.607

150.464.502

9.055.105

98,9

93,0

5,9

TOTAL sem SGAA
= Receita Efetiva

107.501.094

100.057.81

7.443.275

7,4

109.562.491

100.322.293

9.240.198

98,1

99,7

-1,6

SGAA (saldo de gerência do ano anterior)

Fonte: INEM

Quadro 2: Resumo das alterações orçamentais da despesa

Agrupamento da Despesa

Despesa corrente

Dotação
Inicial

Cativos LOE

Cativos
DLEO

[1]

[2]

[3]

Transferência de Verbas
Reforços

Anulações

[4]

[5]

Créditos
Especiais

Descativo

Dotação
Corrigida e
Líquida

[6]

[7]

[8] = [1]-[2][3]+[4][5]+[6]+[7]

105.473.307

4.608.882

13.671.540

15.238.625

16.576.013

2.012.669

12.219.066

100.087.232

01 – Despesas com pessoal

37.970.546

0

12.219.066

5.679.353

7.679.353

2.012.669

12.219.066

37.983.215

02 – Aquisição de bens e
serviços

22.578.513

1.960.392

27.275

1.810.384

1.476.145

0

0

20.925.085

150

0

0

4.000

0

0

0

4.150

03 – Juros e outros encargos
04 – Transferências correntes

40.819.727

0

0

6.253.970

5.988.278

0

0

41.085.419

06 – Ouras despesas
correntes

4.104.371

2.648.490

1.425.199

1.490.918

1.432.237

0

0

89.363

Despesa de capital

2.076.515

0

0

4.178.629

2.841.241

6.208.289

0

9.622.192

07 – Aquisição de bens de
capital

2.076.515

0

0

4.178.629

2.841.241

1.208.289

0

4.622.192

0

0

0

0

0

5.000.000

0

5.000.000

107.549.822

4.608.882

13.671.540

19.417.254

19.417.254

8.220.958

12.219.066

109.709.424

08 – Transferências de capital
TOTAL da despesa efetiva
Fonte: INEM

No que se refere ao desvio do orçamento executado face ao inicial (corrigido) de 14% nos
Recursos Financeiros apresentado no QUAR INEM 2017, importa referir que a não execução da
totalidade do orçamento de despesa, ficou a dever-se às restrições orçamentais que foram impostas
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pela Lei do Orçamento e Decreto-Lei nº 25/2017, de 3 de março e que estabelece as disposições da
Execução Orçamental, nomeadamente a incidência de cativos. No decorrer da execução, foram
aprovadas alterações orçamentais, inclusive dois Créditos Especiais que, em termos temporais e
tipologia da despesa que foi reforçada, não permitiu a execução prevista e necessária no decorrer do
exercício.
Quadro 3: Resumo da despesa paga

Despesa
corrente
01 – Despesas
com pessoal
02 – Aquisição
de bens e
serviços
03 – Juros e
outros encargos
04 –
Transferências
correntes
06 – Ouras
despesas
correntes
Despesa de
capital
07 – Aquisição
de bens de
capital
08 –
Transferências
de capital
TOTAL

Dotação corrigida e líquida
(€)

Taxa de
Execução (%)

Var. (p.p)

2017

2016

2017/2016

4.907.666

88%

92%

-4

26.471.967

11.511.248

74%

97%

-24

20.925.085

26.289.558

-5.364.473

90%

77%

14

4.150

1.050

3.100

72%

2%

70

41.085.419

42.396.991

-1.311.572 100%

98%

2

516%

89.363

20.000

69.363 100%

72%

27

4.157.918

164%

9.622.192

11.211.495

-1.589.303

70%

23%

47

2.528.292

-644.885

-26%

4.622.192

11.208.297

-6.586.105

41%

23%

18

4.806.000

3.197

4.802.803

100%

5.000.000

3.198

4.996.802

96%

100%

-4

94.715.049

89.992.047

4.723.002

5%

109.709.424

106.391.061

3.318.363

86%

85%

2%

Despesa paga (€)

Var. 2017/2016

2017

2016

(€)

88.025.642

87.460.558

565.084

1%

100.087.232

95.179.566

28.006.985

25.776.253

2.230.732

9%

37.983.215

18.888.386

20.149.954

-1.261.568

-6%

2.971

22

2.949

41.038.142

41.519.855

-481.713

89.158

14.475

74.683

6.689.407

2.531.489

1.883.407

Agrupamento
da despesa

(%)

13623%
-1%

2017

2016

Var
2017/2016
(€)

Fonte: INEM

Quadro 4. Recursos Financeiros
ORÇAMENTO ORÇAMENTO ORÇAMENTO
INICIAL
CORRIGIDO EXECUTADO
2017
2017
2017
Orçamento de Funcionamento
Despesas com Pessoal
Aquisições de Bens e
Serviços
Outras Despesas Correntes
Transferências Correntes
Outros Valores (Aquisição
Bens de Capital)
TOTAL (OF + PIDDAC +
Transferências+ Outros)

DESVIO

DESVIO
EM %

64 653 580
37 970 546

59 001 813
37 983 215

46 987 500
28 006 985

-12 014 313
-9 976 230

-20%

22 578 513

20 925 085

18 888 386

-2 036 699

-10%

4 104 521

-26%

93 513

92 129

-1 384

-1%

40 819 727

41 085 419

41 038 142

-47 277

0%

2 076 515

9 622 192

6 689 407

-2 932 785

-30%

107 549 822

109 709 424

94 715 049

-14 994 375

-14%

Fonte: INEM

1.2 Recursos Humanos
Ao nível dos recursos Humanos, os desvios em relação aos meios planeados e executados em 2017
são significativos, ficando o Mapa de Pessoal de 2017 aquém em 419 profissionais, o que representa
um desvio de 24 %.
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Importa referir 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.
Durante o ano de 2017, foi iniciado um procedimento concursal de 100 novos TEPH (que iniciar
funções em maio de 2018), de 80 novos Enfermeiros (com inicio de funções de 74, ainda em 2017),
de 60 Assistentes Técnicos para desempenhar funções nos CODU (em inicio em funções de 12,
durante o ano de 2017) e 10 Psicólogos (Técnicos Superiores) para desempenhar funções no CAPIC
(com inicio em funções em 2017, de 7 elementos).
Quadro 5. Mapa de Pessoal 2017
Categorias
Dirigentes Superiores
Dirigentes Intermédios
Médicos
Enfermeiros

2017
Previstos
2
22
24

Ocupados
2
16
5

Desvio
0
-6
-19

%
0%
-27%
-79%

204

176

-28

-14%

Técnicos Superiores de Saúde

1

0

-1

-100%

Técnicos Superiores

78

58

-20

-26%

Especialistas em Informática

3

2

-1

-33%

Técnicos de Informática

9

6

-3

-33%

Coordenadores Técnicos

4

4

0

0%

Assistentes/Encarregados Operacionais

11

8

-3

-27%

-2

-2%

-337

-27%

Assistentes Técnicos (backoffice)
Assistentes Técnicos (funções CODU) *
Técnicos Emergência Pré-Hospitalar (TEPH) **
Coordenador TEPH
Fonte: INEM

Totais

88
1 264

59
27
927

11

12

1

9%

1 721

1 302

-419

-24%

* Assistentes Técnicos que não transitaram para a nova carreira TEPH.
** Dos 927 TEPH, a 31/12/2017, 178 desempenham funções no CODU e 721 nos Meios de emergência médica e 28 exercem
as suas funções em backoffice (por se encontrarem em “trabalhos melhorados” por motivo de acidente em serviço).

Aos 1 302 postos de trabalho ocupados a 31 de dezembro de 2017 acrescem mais 262 de médicos
e 95 enfermeiros em regime de prestação de serviços, 38 administrativos e a prestação de serviços
do Fiscal único.
Assim, consideram-se como efetivos a 31 de dezembro de 2017, 1.698 elementos.
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1.2 RECURSOS HUMANOS

Com o objetivo de combater o défice acentuado de recursos humanos existentes, decorreram em
2017, os seguintes procedimentos concursais.

Quadro 6: Distribuição dos procedimentos concursais

Procedimentos concursais
Número de Postos
de Trabalho a
concurso
4

Número de Postos de
Trabalho
ocupados/efetivos
3

GQ

2

1

GJ

3

1

GSTI

6

3

DGF

2

2

DGRH

3

1

Enfermeiro (iniciado em 2015)

Delegações Regionais

80

74

TEPH

Delegações Regionais

100

Transita para 2018

Assistente Técnico
Coordenadores TEPH

DGRH
GJ
GMC
GLO
GGI
Delegações Regionais

Número de Postos
de Trabalho a
concurso
2
1
2
1
1
11

Número de Postos de
Trabalho
ocupados/efetivos
Transitou para 2018
1
2
1
Transita para 2018
11

Psicólogo

Delegações Regionais

10

7 (3 transitam para 2018)

Assistente Técnico (funções CODU)

Nacional (CODU)

60

12 (transita para 2018)

CARREIRA
Técnico Superior (iniciado em
2015/2016)
Técnico/Especialista de Informática/
Especialista (Iniciado em 2015)
Assistente Técnico (iniciado em 2016)

SERVIÇO
DGRH

Mobilidades
CARREIRA

Técnico Superior

SERVIÇO

Fonte: INEM
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2. AVALIAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

2. Avaliação do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
2.1. 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.
• 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.

2.2. Grau de Cumprimento das Medidas de Prevenção identificadas no
Plano
No “Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas”, para o triénio 2017/2019,
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.
Em relação a 2017, face às alterações da estrutura de dirigentes, nomeadamente do DEM, DRS,
GCA, GSTI, GPDRH e GGI, e à escassez de recursos humanos, apenas foi possível proceder à
monitorização através de reuniões entre o CD, GPCG e as várias Unidades Orgânicas.

INEM
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2.2. GRAU DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO IDENTIFICADAS NO PLANO

Para 2018 o INEM tem prevista uma ação de esclarecimentos pelo Serviço de apoio ao Conselho
de Prevenção da Corrupção (Tribunal de Contas), com o objetivo de melhorar os instrumentos de
gestão desta área, nomeadamente os relativos à política integrada de promoção da qualidade do
serviço público e da gestão de riscos.
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 2017/2019 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.
Importa dar nota que que o Gabinete para a Gestão das Instalações (GGI), foi criado a 1/05/2017,
por Deliberação do Conselho Diretivo do INEM de 28 de abril de 2017, enquanto Unidade flexível, ao
abrigo do número 3, do artigo 1º dos Estatutos do INEM (que permite a criação, modificação ou
extinção de unidades orgânicas flexíveis), tendo o atual coordenador deste Gabinete assumido
funções em setembro de 2017. Dada a criação do GGI em meados de 2017 e a alteração da
coordenação em setembro, este Gabinete não dispõe de informação materialmente relevante nesta
matéria.
No Quadro abaixo apresentam-se os intervenientes neste processo, com a indicação das
respetivas funções e responsabilidades.

Quadro 7: Decisores - funções e responsabilidades

Decisores

Função e responsabilidade

Diretores/Responsáveis Delegações Regionais
Diretores/Responsáveis 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/Responsáveis do GPCG

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

Coordenador/Responsáveis do GQ

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

Fonte: INEM
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3. FATORES E ÁREAS DE RISCO

3. 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.

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 críticas identificadas nas revisões legais de contas, e nas recomendações dos relatórios de
auditoria realizadas por entidades externas e que potenciam situações de risco.
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4. CONCLUSÃO

4. Conclusão

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
o nível de realização de cada uma das referidas medidas justificando cada uma das respostas. Esta
monitorização

foi

acompanhada

de

reuniões

parcelares

entre

cada

um

dos

Diretores/Coordenadores/Responsáveis das Unidades Orgânicas com o GPCG, com o objetivo de
avaliar eventuais alterações ao grau de risco, bem como reforços de determinadas medidas de
prevenção. Este acompanhamento serviu igualmente para novos contributos para a revisão do Plano
em vigor para triénio 2017/2019.
Recorda-se os três níveis da matriz de risco que conjuga as variáveis Probabilidade de
Ocorrência e Impacto Previsível.

Quadro 8: Matriz de Risco

Probabilidade da Ocorrência

Matriz de Risco

Impacto
Previsível

INEM

Elevada

Moderada

Baixa

Elevado

ELEVADO

ELEVADO

MODERADO

Moderado

ELEVADO

MODERADO

BAIXO

Baixo

MODERADO

BAIXO

BAIXO
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Anexo 1: Avaliação 2017
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