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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, que determina, entre outras, que os órgãos dirigentes máximos das entidades gestoras 

de dinheiro, valores ou património públicos elaborem Planos de Gestão de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas e, anualmente, um Relatório sobre a execução do Plano. 

Dando cumprimento à referida Recomendação do CPC, o Instituto Nacional de Emergência 

Médica, I.P. (INEM) elaborou o seu Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

para o triénio 2017/2019, apresentando no presente documento a execução, reportada ao ano de 

2019, do referido Plano. 

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:  

 Reforçar a 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 

 

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 instrumento de gestão fundamental 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 2019, 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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1. Execução dos 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 2019, 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, destacam-se os resultados positivos que o INEM tem vindo 

a alcançar desde o ano de 2015, 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. 

Em 2019 o resultado líquido ascendeu ao montante de 12,3 M€ representando um aumento 

de 26% relativamente ao resultado alcançado em 2018 que, em grande parte, ficou a dever-se ao bom 

desempenho na liquidação da receita e na contenção na despesa, embora fosse necessário aumentar 

o investimento. 

A execução da receita e da despesa efetiva de 2019 ascendeu, respetivamente, a uma média de 

10,7M€ e a 8,5M€ por mês. Destaca-se a execução da despesa no mês de dezembro de 17,1M€, cuja 

realização ficou sujeita às aprovações de reforço de despesa obtidas no último trimestre por 

despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.  

Em termos acumulados e no estrito cumprimento das regras de equilíbrio orçamental, conforme 

disposto na Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), o INEM apresentou no final do exercício de 

2019 um saldo de gerência de 26,0M€. 
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Quadro 1: Resumo da receita cobrada líquida 

Capítulo da Receita 

Receita Cobrada Líquida 
(€) Var. 2019/2018 Previsão Corrigida (€) Var 

2019/2018 

Taxa de 
Execução 

(%) 

Var. 
(p.p) 

2019 2018 (€) (%) 2019 2018 (€) 2019 2018 19/18 

Receita corrente 126.812.600 111.696.232 15.116.368 14 120.949.847 111.994.053 8.955.794 105 100 5,1 

04 - Taxas, multas e 
outras penalidades 

126.235.166 111.194.172 15.040.994,37 14 119.632.414 111.170.195 8.462.219 106 100 5,5 

05 - Rendimentos da 
propriedade 0 80.222 -80.222,00 -100 0 80.222 -80.222 --- 100 --- 

06 – Transferências 
correntes 41.732 23.738 17.993,96 76 778.523 620.717 157.806 5 4 1,5 

07 - Vendas de bens e 
serviços correntes 535.702 398.100 137.601,92 35 538.910 122.919 415.991 99 324 -

224,5 
08 - Outras receitas 
correntes 0 0 0,00 --- 0 0 0 --- --- --- 

Receita de capital 1.071.694 236.406 835.288 353 1.208.757 561.466 647.291 89 42 46,6 

10 – Transferências de 
capital 793.574 140.000 653.573,77 467 925.877 451.466 474.411 86 31 54,7 

13 - Outras receitas de 
capital 278.121 96.406 181.714,53 188 282.880 110.000 172.880 98 88 10,7 

15 - Rep. não abatidas 
pagamentos 21.088 40.126 -19.037,61 -47 9.130 57.336 -48.206 231 70 161,0 

16 – SGAA 64.514.780 62.743.160 1.771.619,98 3 64.514.781 62.743.160 1.771.621 100 100 0,0 

TOTAL com SGAA 192.420.163 174.715.924 17.704.239 10 186.682.515 175.356.015 11.326.500 103 100 3,4 

TOTAL sem SGAA = 
Receita Efetiva 127.905.383 111.972.764 15.932.619 14 122.167.734 112.612.855 9.554.879 105 99 5,3 

SGAA (saldo de gerência do ano anterior 

 

 

No decorrer da execução foram aprovados créditos especiais para aplicação de saldo de gerência 

de anos anteriores com o objetivo de aumentar a dotação inicialmente prevista de 108,4M€ para os 

112,4M€, por fim a fazer face a despesas com: 

 atividade extraordinária do INEM (0,784 M€), no âmbito do protocolo de cooperação entre o 

Governo da República de Portugal e de Moçambique, no domínio da saúde, e na sequência da 

passagem do ciclone “Idai” – Missão Moçambique;  

 aquisição de ambulâncias pelos parceiros do SIEM (1,0M€); 

 reforço das transferências correntes a favor dos parceiros do SIEM (1,0M€). 

 

Adicionalmente, foi autorizada a aplicação de 1,1M€ do saldo proveniente de fundos europeus, 

para dar continuidade ao projeto de aquisição de ambulâncias do INEM iniciado em 2016.  

 

 

 

 

 

Fonte: INEM/DGF 
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Quadro 2: Resumo das alterações orçamentais da despesa 

Agrupamento da Despesa  

Dotação 
Inicial 

Cativos 
LOE 

Cativos 
DLEO Transferência de Verbas Créditos 

Especiais Descativo 
Dotação 

Corrigida e 
Líquida 

[1] [2] [3] 
Reforços Anulações 

[6] [7] 
[8] = [1]-[2]-

[3] + [4]-
[5]+[6]+[7] [4] [5] 

Despesa corrente 104.148.816 0 0 14.322.459 14.921.068 1.031.000 0 104.581.207 

01 – Despesas com pessoal 35.826.681 0 0 4.828.594 4.484.381 180.000 0 36.350.894 

02 – Aquisição de bens e serviços 24.117.187 0 0 2.163.248 2.086.957 601.000 0 24.794.478 

03 – Juros e outros encargos 150 0 0 0 0 0 0 150 

04 – Transferências correntes 41.317.710 0 0 6.699.510 4.932.133 250.000 0 43.335.087 

06 – Ouras despesas correntes 2.887.088 0 0 631.107 3.417.597 0 0 100.598 

Despesa de capital 4.295.314 0 0 3.569.430 2.970.821 2.900.921 0 7.794.844 

07 – Aquisição de bens de capital 4.295.314 0 0 219.430 2.970.821 1.900.921 0 3.444.844 

08 - Transferências de capital 0 0 0 3.350.000 0 1.000.000   4.350.000 

Total 108.444.130 0 0 17.891.889 17.891.889 3.931.921 0 112.376.051 

 

A execução do orçamento do INEM apresentou um desvio negativo de 9% face ao orçamento 

corrigido, justificado essencialmente pelos seguintes fatores: 

 Aquisição de bens e serviços: a despesa realizada atingiu cerca de 20,2 M€, em 2019, 

registando-se uma contração de 17% face a 2018. Esta contração decorre essencialmente 

das limitações orçamentais na assunção desta tipologia de despesa. Relevam-se, ainda, os 

compromissos assumidos em 2019 que permaneceram por executar no que respeita a 

serviços de gestão oficinal de frota e ao Serviço de Helicópteros de Emergência Médica 

(SHEM) e serviços conexos; 

 Transferências correntes: registou uma taxa de execução de perto de 100%, com a despesa 

executada a atingir os 43,3 M€, representando uma contração de 8% face a 2018. Esta 

contração decorre de limitações orçamentais e originou uma diminuição significativa das 

transferências efetuadas relativas aos protocolos estabelecidos com as diversas Associações 

de Bombeiros e entidades da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) que integram o SIEM (menos 

3,3 M€). Importa, no entanto, salientar o diferente perfil temporal de pagamentos efetuados 

neste âmbito. 

 Aquisição de bens de capital: a execução de 2019 atingiu cerca de 2,1 M€ e respeita na sua 

grande parte ao investimento efetuado na área do transporte, equipamento básico e na 

aquisição de equipamento de utilização comum (administrativo e software).  Em agosto, a 

execução mensal atingiu o valor máximo de 1,0 M€, justificado pelo pagamento relativo à 

aquisição de 20 Ambulâncias de Emergência Médica (AEM) no seguimento do processo de 

aquisição de 22 ambulâncias, iniciado em 2016. 

Fonte: INEM/DGF 
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 Transferências de capital: o valor executado em 2019 respeita à transferência efetuada 

pelo INEM no cumprimento do disposto no despacho n.º 3350/2017, de 12 de abril, de Suas 

Excelências o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde e o Secretário de Estado da Saúde – 

novo modelo de financiamento de aquisição de meios de emergência médica. No final de 

2019, a despesa realizada desta natureza ascendeu a 4,35 M€ e destinou-se à aquisição de 

ambulâncias para os parceiros SIEM. 

 

Quadro 3: Resumo da despesa paga 

Agrupamento da 
despesa 

Despesa paga (€) Var. 2019/2018 Dotação corrigida e líquida 
(€) 

Var 
2019/2018 

Taxa de 
Execução (%) 

Var. 
(p.p) 

2019 2018 (€) (%) 2019 2018 (€) 2019 2018 2019/ 
2018 

Despesa corrente 95.481.675 103.298.704 -7.817.029 -8  104.581.207    106.896.396   -2.315.189 91,3 96,6 -5,3 

01 – Despesas com 
pessoal 31.896.933 30.871.417 1.025.516 3    36.350.894       32.155.631    4.195.263 87,7 96,0 -8,3 

02 – Aquisição de 
bens e serviços 

20.169.705 24.378.968 -4.209.263 -17    24.794.478       26.671.418    -1.876.940 81,3 91,4 -10,1 

03 – Juros e outros 
encargos 46 721.855 -721.809 -100                150            721.856    -721.706 30,8 100,0 -69,2 

04 – Transferências 
correntes 43.315.564 47.270.527 -3.954.963 -8    43.335.087       47.291.552    -3.956.465 100,0 100,0 0,0 

06 – Ouras despesas 
correntes 

99.426 55.937 43.489 78         100.598              55.939    44.659 98,8 100,0 -1,2 

Despesa de capital 6.415.846 6.902.438 -486.592 -7      7.794.844        8.356.176   -561.332 82,3 82,6 -0,3 

07 – Aquisição de 
bens de capital 2.065.846 2.432.438 -366.592 -15      3.444.844         3.886.176    -441.332 60,0 62,6 -2,6 

08 – Transferências 
de capital 4.350.000 4.470.000 -120.000 -3      4.350.000         4.470.000    -120.000 100,0 100,0 0,0 

TOTAL 101.897.521 110.201.142 -8.303.621 -8  112.376.051    115.252.572   -2.876.521 90,7 95,6 -4,9 

 

Quadro 4. Recursos Financeiros 

DESIGNAÇÃO 
ORÇAMENTO 

INICIAL        
2019 

ORÇAMENTO 
CORRIGIDO 

 2019 

ORÇAMENTO 
EXECUTADO 

2019 
DESVIO 

DESVIO 
EM 
% 

Orçamento de Funcionamento 62.831.106 61.246.120 52.166.111 -9.080.009 -15% 

      Despesas com Pessoal 35.826.681 36.350.894 31.896.933 -4.453.961 -12% 

      Aquisições de Bens e Serviços  24.117.187 24.794.478 20.169.705 -4.624.773 -19% 

      Outras Despesas Correntes  2.887.238 100.748 99.472 -1275,76 -1% 

Transferências Correntes 41.317.710 43.335.087 43.315.564 -19.523 0% 

Outros Valores (Aquisição Bens de Capital) 4.295.314 7.794.844 6.415.846 -1.378.998 -18% 

TOTAL (OF + PIDDAC + Transferências+ 
Outros) 108.444.130 112.376.051 101.897.521 -10.478.530 -9% 

 

 

Fonte: INEM/DGF 

Fonte: INEM/DGF 
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1.2 Recursos Humanos 

Ao nível dos recursos Humanos, os desvios em relação aos meios planeados e executados em 2019 

são significativos, ficando o Mapa de Pessoal de 2019 aquém em 587 profissionais, o que representa 

um desvio de 31 %. 

Importa referir que têm sido desenvolvidos esforços no sentido de dotar o mapa de pessoal do 

INEM de profissionais habilitados, procedimentos esses levados a cabo da forma mais célere possível, 

e no cumprimento das regras legais estabelecidas. 

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. 

Por outro lado, subsiste igualmente uma grande preocupação com a redução da despesa na 

rubrica de trabalho suplementar bem como com o número de horas prestadas em regime de contrato 

de trabalho de aquisição de serviços, tendo por objeto a prestação de serviços de saúde.  

Em suma, o INEM tem procurado colmatar a carência de recursos humanos de uma forma 

sustentada e sólida, quer para os seus trabalhadores, 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. 

Quadro 5. Mapa de Pessoal 2019 

Categoria 
2019 

Previsto Ocupado Desvio % 

Dirigentes Superiores 2 2 0 0% 

Dirigentes intermédios 22 15 -7 -32% 

Médicos 43 10 -33 -77% 

Enfermeiros 216 170 -46 -21% 

Técnicos Superiores 
72 

37 
-30 -42% 

Técnicos Superiores Médicos 5 

Técnicos Superiores de Saúde 2 0 -2 -100% 

Técnicos Superiores Psicólogos 24 18 -6 -25% 

Especialista em Informática 5 3 -2 -40% 

Técnico de Informática 10 7 -3 -30% 

Coordenadores Técnicos 4 4 0 0% 

Assistentes/Encarregados Operacionais 11 6 -5 -45% 

Assistentes Técnicos (back office) 108 60 -48 -44% 

Assistentes Técnicos (com funções no CODU) * 34 18 -16 -47% 

Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (TEPH)** 1324 951 -373 -28% 

Coordenador TEPH 27 11 -16 -59% 
Totais 1 904 1 317 -587 -31% 

* Assistentes Técnicos que não transitaram para a nova carreira TEPH.  
**    Dos 951 TEPH, a 31/12/2019, 229 desempenham funções no CODU e 717 nos Meios de emergência médica e 5 exercem 
as suas funções em backoffice (por se encontrarem em “trabalhos melhorados” por motivo de acidente em serviço). 

Fonte: INEM: DGRH/GPCG 
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Aos 1.317 postos de trabalho ocupados a 31 de dezembro de 2019, acrescem 192 de médicos (dos 

quais 154, prestaram serviço efetivo em 2019), 73 enfermeiros (dos quais 56, prestaram serviço 

efetivo em 2019) e 19 Assistentes Técnicos, com funções os CODU em regime de prestação de 

serviços e a prestação de serviços do Fiscal único.  

Na prossecução do objetivo de combater o défice acentuado de recursos humanos existente no 

INEM, decorreram em 2019, os seguintes procedimentos concursais. 

De salientar que durante o ano de 2019 iniciaram funções 35 novos TEPH (da reserva de 

recrutamento do procedimento concursal de 100 TEPH, sendo que 10 desses trabalhadores foram 

recrutados mediante a saída de também 10 trabalhadores do mesmo concurso) além de alguns 

profissionais de áreas de suporte. 

Quadro 6: Distribuição dos procedimentos concursais 

Procedimentos concursais 

Carreira Unidade 
Orgânica 

Número de 
Postos de 

Trabalho a 
concurso 

Número de Postos de 
Trabalho 

ocupados/efetivos 

TEPH (Aviso Nº 2123-A/2017 
(Iniciado em 2017) - Reserva de Recrutamento 

Delegações 
Regionais 100 25 

Enfermeiros (Aviso nº 11176/2019) 
Recrutamento Delegações  25 Transitou para 2020 

Técnicos Superiores (Aviso (Extrato) nº 
16220/2019 de 11 de outubro) DGRH 7 Transitou para 2020 

Técnicos Superiores (Aviso nº (Extrato) 
16221/2019 de 11 de outubro) DGF 3 Transitou para 2020 

TEPH (Aviso – (Extrato) Nº 13633-C/2019 de 
30 de agosto 

Delegações 
Regionais 125 Transitou para 2010 

Mobilidades 

Carreira Unidade Orgânica 

Número de 
Postos de 

Trabalho a 
concurso 

Número de Postos de 
Trabalho 

ocupados/efetivos 

Técnico Superior 

DGRH 2 2 

CD 1 1 

DGF 1 1 

GPCG 1 1 

GJ 1 1 

Assistente Técnico  

DGRH 2 0 

GLO  2 2 

GGI 1 1 

DRC 2 2 

DRN 1 1 

DRS 1 1 

 Fonte: INEM: DGRH 



 
AVALIAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

 

 

INEM 
 

RELATÓRIO ANUAL GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 2019 19 

 

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 Mapa de Objetivos para 2019 definido com cada Unidade 

Orgânica. 

 Realização de reuniões periódicas com as Unidades Orgânicas, 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. 

Para 2018 o INEM tem recebeu uma ação de esclarecimentos prestada pelo Serviço de apoio ao 

Conselho de Prevenção da Corrupção (Tribunal de Contas), com o objetivo de apoiar os 

Dirigentes/Responsáveis das Unidades Orgânicas, para melhoria dos instrumentos de gestão desta 

área.
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Destaca-se, no que respeita à política integrada de promoção da qualidade do serviço público e da 

gestão de riscos: 

 Cartas de Ética dos serviços públicos (valores institucionais)  

 Quadro normativo claro (o que fazer)  

 Códigos de Conduta (padrões e expectativas das relações internas e externas, pessoais e 

institucionais)  

 Manuais de Boas Práticas / Manuais de Procedimentos (como fazer)  

 Política de gestão de riscos de práticas incorretas – os planos de prevenção de riscos de 

corrupção e infrações conexas  

Foi destacada a importância dos seguintes aspetos:  

 Mapeamento de riscos, ou seja, localizar e identificar riscos (de gestão e possíveis más 

práticas de  

 Gestão / fraude, corrupção e infrações conexas)  

 Medidas preventivas, ou seja, medidas que se mostrem capazes de evitar / afastar os riscos 

e as práticas inadequadas  

 Mecanismos de execução e acompanhamento, ou seja, acompanhamento efetivo da adoção e 

eficácia das medidas preventivas adotadas  

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, em reuniões setoriais com os responsáveis das Unidades Orgânicas. 

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. 

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. 
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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 

 

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 

Matriz de Risco 
Probabilidade da Ocorrência 

Elevada Moderada Baixa 

Impacto 
Previsível 

Elevado ELEVADO ELEVADO MODERADO 

Moderado ELEVADO MODERADO BAIXO 

Baixo MODERADO BAIXO BAIXO 
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B = Baixo

M = Moderado

E = Elevado

 

 

 

Processo /Área 
Unidade 
Orgânica

 Identificação do Risco
 Grau de 

Risco 
Medidas de Prevenção 

Re
al

iz
a 

G
ra

u 
de

 
Re

al
iz

aç
ão

 (%
)

N
ão

 R
ea

liz
a

Fundamentação

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

M
Definição de procedimentos, monitorização 
das atividades, apresentação de propostas de 
melhoria no seu desempenho.

X 95%

Os procedimentos relativos à atividade do CODU encontram-se definidos (manual de 
procedimentos CODU), complementado pela utilização de algoritmos de triagem telefónica 
sendo esta atividade monitorizada e auditada sistematicamente.
Sempre que se verificam desvios são apresentadas propostas de melhoria, dos algoritmos 
e dos procedimentos do CODU.
Esta atividade precisa, contudo, ser melhorada ao nível das tecnologias de informação, 
sendo de realçar o controlo que já é possível fazer sobre a geolocalização dos meios e 
emergência através do SIRESP, bem como a integração dos status na fita de tempo das 
ocorrência.

Risco de falhas no planeamento e no 
acompanhamento da execução das atividades 
relacionadas com os Protocolos de colaboração 

M
Elaborar o planeamento e cronograma das 
atividades dos Protocolos de Colaboração  

X 90%

Os protocolos de cooperação (nacionais e internacionais) são planeados em articulação 
com as DR, GPCG e GJ. Periodicamente é verificada a execução dos mesmos. Dada a 
complexidade deste processo, está em curso um processo para automatização e 
sistematização relativa ao controlo de todos os protocolos.

Risco de incorreção e desatualização dos 
conteúdos/normas relativos às técnicas de 
Emergência Médica

M

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

X 90%

Estão definidas as normas e procedimentos orientadores da atividade do DEM (Ex: Manual 
CODU, Protocolos de atuação). Estes instrumentos estão em constante atualização com 
base em guidelines e recomendações, nacionais e internacionais, emitidas por entidades e 
sociedades científicas de referência na área pré-hospitalar.

Implementação de reuniões periódicas de 
acompanhamento das atividades

X 100%

Articulação e procedimentos articulados 
entre o INEM e as entidades 

X 100%

Risco de deficiente desenvolvimento e promoção 
da atividade de Investigação Científica e 
tecnológica 

M

Criar mecanismos que garantam o 
planeamento adequado das áreas de 
Investigação e proceder à sua monitorização 
regular

X 80%

É realizado (em articulação com o GMC) um registo dos requerimentos dirigidos ao INEM de 
acesso a dados para investigação o que permite a monitorização da fase em que os mesmos 
se encontram. Dada a escassez de recursos nem sempre é possível tratar com a celeridade 
desejável.

Risco de não assegurar adequadamente o Posto de 
Controlo do INEM e da salvaguarda de informação 
classificada 

M
Criar e implementar mecanismos que 
garantam a salvaguarda do Posto de Controlo 
e da informação classificada 

X 100%
Encontram-se definidos os processos e requisitos a implementar para assegurar 
adequadamente o Posto de Controlo do INEM e da salvaguarda da informação classificada.

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

DEM
GPCG/GQ

Risco de deficiente supervisão de meios e da 
atividade operacional 

M

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

X 80%
Existem mecanismos que asseguram o controlo da atividade operacional, articulados com o 
GPCG, e no que respeita a auditorias, com o GQ. Esta área pode ser melhorada com a 
utilização de instrumentos mais automatizados.

São realizadas reuniões de preparação, implementação e acompanhamento das atividades 
com entidades externas, sempre que se justifique. (Ex: DGS).

M

Atividade do 
Centro de 
Orientação de 
Doentes 
Urgentes

DEM

Anexo 1: DEM: Departamento de Emergência Médica/ GCNODU: Gabinete de Coordenação Nacional de Orientação de Doentes Urgentes

Cooperação 
nacional e 
internacional

DEM

Risco de não articulação com entidades que 
colaboram com o INEM
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Processo /Área 
Unidade 
Orgânica

 Identificação do Risco
 Grau de 

Risco 
Medidas de Prevenção 

Re
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a 

G
ra

u 
de

 
Re
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aç
ão

 (%
)

N
ão
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ea

liz
a

Fundamentação

Controlo e acompanhamento periódico do 
plano anual de formação

X 90% É realizado um plano anual de formação tendo como base a estratégia definida pelo CD.

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

X 75%

Toda a atividade formativa é inserida e gerida no SGF (Sistema de Gestão da Formação), 
permitindo recolher dados para análise e tratamento. Contudo há ainda necessidade de 
melhorar a aplicação no que respeita à recolha de informação, embora já se consiga extrair 
alguma informação, por recurso a power bi.

DFEM/GCA
Risco de inadequação das necessidades de 
formação

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

X 90%
É efetuada a monitorização da execução formativa, quer através do SGF, quer por 
contactos/reuniões frequentes com os Centros de Formação (CF) permitindo proceder a 
ajustamentos ao plano inicial se assim for necessário.

Controlo rigoroso do processo técnico 
pedagógico

X 95%
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.

Avaliação do processo formativo pelos 
formandos

X 100%

Avaliação da eficácia da formação X 75%

DFEM/GCA
Eventual conflito de interesses entre 
colaboradores internos do INEM e entidades 
clientes

M

Elaboração de um regulamento de 
funcionamento aplicável a todos os Centros 
de Formação, que contemple, entre outras, 
normas de ética e conduta.

X 90%

DFEM/GCA Risco de favorecimento na seleção dos Formadores 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 75%

DFEM/GCA M

Garantir a aplicação universal dos 
procedimentos e requisitos previstos no 
Regulamento do Sistema de Acreditação e 
Dossiers de Acreditação das várias valências.

X 85%
No ano de 2019 foram realizadas 59 auditorias a entidades acreditadas, o que corresponde a 
cerca de 54% do número total de entidades acreditadas.

DFEM/GCA B

Assegurar que os colaboradores afetos ao 
Sistema de Acreditação exercem as suas 
funções em regime de exclusividade, 
ajustado ao Sistema de Acreditação

X 100% Não são autorizadas acumulações de funções aos colaboradores do GCA.

DFEM/GCA
Risco de incumprimento dos procedimentos 
associados ao Sistema de acreditação

M
Desenvolver mecanismos de controlo 
interno.

X 95%
Existe um acompanhamento e monitorização do Sistema de Acreditação permanente. No 
ano de 2019, para além da monitorização e acompanhamento já efetuada, foi criado um 
dashboard  para uma visualização ontime  da monitorização do processo.

DFEM/GCA

Risco de deficiências no controlo da atividade 
formativa desenvolvida pelas entidades 
formadoras acreditadas por insuficiência de 
recursos humanos internos afetos à realização de 
auditorias.

E
Reforço da equipa de auditores afeto à 
realização de auditorias previstos no Sistema 
de Acreditação.

0% X Não foi ainda possível proceder ao reforço da equipa.

DFEM/GCA

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

Anexo 2: DFEM: Departamento de Formação em Emergência Médica / GCA: Gabinete de Certificação e Acreditação

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.

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. Para 
além disso, são monitorizadas as acumulações de funções.

M

Risco na medida em que possa existir relação 
profissional ou comercial com os parceiros do SIEM 
ou outras entidades formadoras públicas e 
privadas acreditadas.

M

Formação 
(Emergência 
Médica)

Risco de baixa execução do Programa de Formação
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Fundamentação

Conferência de informação X 100%

A assiduidade, o trabalho suplementar e os turnos realizados pelos trabalhadores é 
tramitado em sede de processamento de remunerações com o deferimento de dois meses. 
As horas realizadas pelos prestadores de serviço são tramitadas no processamento do mês 
seguinte. O Grau de risco é elevado por diversos motivos: pela complexidade de 
qualificação do tipo de ausência em alguns casos; pelo elevado número de ocorrências; 
pelo risco de não cumprimento de prazos por parte das demais unidades orgânicas, com 
impacto direto no processamento de remunerações e outros abonos; e ainda, pelo fecho 
extemporâneo dos Planos Mensais de Trabalho (PMT) no sistema de Gestão de 
Assiduidade (aplicação GH: Gestão de Horários) que não permitem a adequada conferência 
de informação.
O risco neste processo/área nunca será eliminado, contudo será minimizado com 
procedimentos internos de simplificação de circuitos e de recurso a automatismos de 
validação.

Segregação de funções e responsabilização 
das operações

X 50%

A falta de experiência/conhecimento de alguns dos trabalhadores afetos ao DGRH, não 
permitem um controle totalmente eficaz, mantendo-se o risco de falhas na aplicação de 
normas e procedimentos, assim como de mecanismos de verificação interna.
O risco neste processo/área nunca será eliminado, contudo o DGRH está a desenvolver 
esforços para a sua minimização, recorrendo a formação dos profissionais bem como a 
implementação de novos circuitos internos.

Medidas para controlo de prazos X 95%

Encontram-se claramente definidas as medidas/calendarização dos prazos para garantir o 
adequado processamento de vencimentos, as quais foram publicitadas pelos vários 
dirigentes.
O encerramento extemporâneo dos PMT na aplicação GH comprometem, muito 
frequentemente, o cumprimento dos prazos definidos para envio dos vencimentos à SPMS 
de acordo com o calendário definido, bem como a submissão dos vencimentos mensais no 
SIGO – Sistema de Informação de Gestão Orçamental.
O risco seria minimizado com o reforço da equipa administrativa de RH.

Ausência de mecanismos explícitos que 
identifiquem e impeçam a ocorrência de conflitos 
de interesses

M
Criar normas para prevenção de conflitos de 
interesses

X 80%

Realização de reuniões periódicas para sensibilização desta matéria, alertando-se para a 
necessidade de identificação destas situações, promovendo-se um tratamento em 
conformidade com os princípios da imparcialidade e isenção administrativas.
Acresce que esta matéria está devidamente acautelada nos termos gerais do CPA, tendo 
sido garantida formação adequada nesta área aos trabalhadores do DGRH bem como de 
outras U.O.

Potencial discricionariedade no processo de 
avaliação dos colaboradores

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

X 100%
Critérios definidos pela Comissão de Coordenação de Avaliação (CCA) e objeto de 
publicitação.

Ausência de dinamização do processo de avaliação 
do desempenho dos trabalhadores(as), 

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

X 70%

Acompanhamento da implementação do processo de avaliação do desempenho ao longo 
do ciclo avaliativo; objetivos definidos no Mapa de Objetivos de 2019 do DGRH, 
nomeadamente, ações de esclarecimento em matérias relevantes na área de RH, nas quais 
se insere o SIADAP. Pretende-se submeter a aprovação do CD a implementação da 
ferramenta "GEADAP" - Gestão integrada da avaliação de desempenho da administração 
pública, que se crê venha automatizar e simplificar todo o processo de avaliação de 
desempenho dos trabalhadores

Anexo 3: DGRH: Departamento de Gestão de Recursos Humanos / GPDRH: Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos

E
Risco de deficiente processamento das 
remunerações e outros abonos

Processamento 
de 
Remunerações e 
Outros Abonos

DGRH

Avaliação de 
Desempenho

DGRH 
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Fundamentação

Rotatividade dos colaboradores designados 
para constituição de júris

X 90%
Com o número de trabalhadores que têm frequentado ações de formação nesta matéria, 
julga-se ser possível dirimir estes riscos. Por este motivo altera o risco de "Elevado" para 
"Médio".

Adequação dos métodos de seleção ao perfil 
do cargo

X 90%

Apoio do DGRH no esclarecimento e acompanhamento dos Júris de Procedimentos 
Concursais; Integração de elemento do DGRH, com formação adequada, no júri; 
Cumprimento das normas legais imperativas relativas a métodos de seleção por carreira.
Por este motivo altera o risco de "Elevado" para "Médio".

Regras específicas do recrutamento X 100%
Regras identificadas nos diplomas legais que estruturam as carreiras e definem o 
procedimento a adotar no recrutamento e seleção de trabalhadores.
Por este motivo altera o risco de "Elevado" para "Médio".

Acompanhamen
to de 
Recomendações

DGRH
Não cumprimento das recomendações produzidas 
em Relatório da Inspeção Geral de Finanças

E

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

X 60% Garantido o cumprimento das normas legais nesta matéria (registo no SIAS, pedido prévio).

Risco de baixa execução do Programa de Formação M
Controlo e acompanhamento periódico do 
plano anual de formação

X 90%
Foi elaborado e aprovado pelo CD o plano de formação Continua da responsabilidade do 
DGRH.

Risco de inadequação das necessidades de 
formação

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

X 90%
Previamente à aprovação do Plano de Formação Anual, é efetuado um levantamento de 
necessidades formativas pelas diversas U.O., verificando-se a necessidade de maior 
sensibilização desta matéria.

Controlo rigoroso do processo técnico 
pedagógico

X 80%
Face à carência de recursos humanos (técnicos superiores) não tem sido possível afetar 
recurso para proceder a um controlo rigoroso, situação que está a ser ultrapassada com o 
recrutamento recente de novos trabalhadores.

Avaliação do processo formativo pelos 
formandos

X 100%
A avaliação do processo formativo é assegurada em todas as ações de formação, situação 
que foi ultrapassada com o recrutamento recente de novos trabalhadores (técnicos 
superiores).

Avaliação da eficácia da formação X 50%
Face à carência de recursos humanos não tem sido possível afetar pessoas para proceder a 
esta avaliação, situação que está a ser ultrapassada com o recrutamento recente de novos 
trabalhadores (técnicos superiores).

E
Ligação do sistema de assiduidade ao 
programa RHV

X 100%
A aplicação GH permite a integração direta em RHV, transpondo os dados previamente 
validados pelos dirigentes das U.O.

E Acompanhamento e controlo da assiduidade X 100%

Risco de não tratamento atempado e correta validação da assiduidade dos trabalhadores 
afetos à respetiva UO, pelo reporte por vezes não atempado e consequente encerramento, 
também por vezes, extemporâneo dos PMT, na aplicação GH, que se deve à carência de RH 
das várias UO, com impacto direto no adequado controlo da assiduidade dos trabalhadores 
e, consequentemente, na respetiva verificação e adequado processamento de 
remunerações e outros abonos.

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

X 90%

O elevado volume no tratamento da assiduidade e abonos variáveis, associado à carência 
de recursos humanos nesta área administrativa, potenciada pelo aumento do número de 
trabalhadores efetivos na área operacional, não permite uma taxa de realização de 100%.
Ainda que a equipa tenha sido reforçada, a (ainda) reduzida experiência na área por parte 
de alguns elementos. Estas situações têm impacto direto no processamento de 
remunerações e outros abonos não permitindo a adequada conferência de informação.
O risco seria minimizado e/ou eliminado caso fosse diferido o tratamento e processamento 
de assiduidade e abonos variáveis e reforçada a equipa administrativa de RH.

M

Assiduidade Risco de pagamento de abonos incorretos
DGRH

Dirigentes

M

Formação 
(contínua)

DGRH

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

Recrutamento DGRH
Risco de quebra dos deveres de transparência, 
isenção e imparcialidade

Anexo 3: DGRH: Departamento de Gestão de Recursos Humanos / GPDRH: Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos
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Fundamentação

DGF/GGOI
Risco de falhas na gestão de dinheiros e valores 
públicos

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

X 100%

Conferência de informação inicial, intermédia e final articulada com a aplicação da 
segregação de funções (apesar da enorme falta de RH), com acompanhamento e supervisão 
das atividades pelos dirigentes. Controlo interno efetuado de acordo com as regras 
definidas no manual de procedimentos. Todos os pagamentos são efetuados por 
transferência bancária e, pontualmente, para organismos públicos por cheque. Todos os 
pagamentos são devidamente suportados pela respetiva documentação, conferidos e 
confirmados. No estrito cumprimento do ciclo da despesa, toda o processo tem diferentes 
intervenientes em todas as tarefas que são muito diferenciadas.

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

X 100%
Inserido um capítulo destinado ao Controlo Interno no manual de procedimentos interno 
do DGF para elaboração do Projeto de Orçamento (PO) Anual, o qual é revisto e aprovado 
periodicamente pelo CD.

E
Realizar avaliações periódicas da execução do 
plano financeiro

X 100%

Através do Mapa de Controlo da execução, procede-se à verificação e planeamento 
semanal, quinzenal e mensal. Trimestralmente são realizados relatórios de análise mais 
detalhada. Em articulação com as necessidades manifestadas pelas UO são efetuadas 
análises mensais/trimestrais da evolução do plano financeiro.

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

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

X 100% O manual de procedimentos em vigor é revisto periodicamente e aprovado pelo CD.

Segregação de funções e responsabilização 
das operações

X 100%

A segregação de funções fica algumas vezes comprometida pela falta de RH, a qual tem 
causado constrangimentos, situação que tem justificado o reforço da supervisão das 
dirigentes. Através da verificação de todas a operações realizadas fica salvaguardado esse 
constrangimento. 

Medidas para controlo de prazos X 100%

O controlo de prazos é efetuado através de calendário com os prazos estabelecidos, a fim 
do cumprimento escrupuloso dos mesmos, ao qual se vai ajustando os pedidos pontuais e 
urgentes. 
Tem-se verificado uma redução na capacidade de dar resposta às diferentes solicitações, 
dados que casa Instituição apresenta um layout/suportes diferente para a mesma 
informação, ao invés de serem utilizados outputs dos registos contabilísticos, económico-
financeiros definidos no SNCAP.

DGF/GGOI
Risco de falhas na aplicação de procedimentos 
associados às normas de projetos financiados

E
Conferências de informação e elaboração de 
Pontos de Situação periódicos

X 100%

No DGF dá-se suporte à execução financeira dos projetos, confirmando-se sempre o devido 
enquadramento e pontos de situação com a execução mensal/trimestral, nomeadamente 
execução global e cumprimento do equilíbrio entre as fontes de financiamento, na receita 
e na despesa.

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

X 100%

Os prazos definidos, e devidamente mapeados, são controlados pelos dois níveis de 
dirigentes (DGF e GGOI), com a periodicidade adequada. Os acréscimos de proveitos são 
registados com um grau de certeza, de realização, superior a 95%. A Norma da ASF é 
cumprida e controlada a sua execução a 100%, embora por limitações apresentadas por 
aquela entidade, nomeadamente o facto da disponibilização da informação, até à presente 
data, não ser em suporte informático. Mantendo-se o contacto, para conjuntamente, se 
melhor o processo. Internamente está a ser preparado um procedimento para 
automatização da gestão da receita, que facilitará o controlo.

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

X 100%

De acordo com o estipulado no manual de procedimentos, o controlo interno é mensal e 
realizado sobre os valores arrecadados, o que se tem mostrado adequado, uma vez que 
ficam em reconciliação bancária um reduzido número de registos. Sobre a informação 
disponibilizada pela ASF, referente ao período 31 de dezembro e 30 de junho é 
disponibilizado até 31 março e 30 de setembro, respetivamente. O DGF tem procurado 
promover reuniões com as direções da ASF e do Instituto, para que este processo seja mais 
célere, de preferência com acesso online.

DGF/GGOI

DGF/GGOI

DGF/GGOI

Anexo 4: DGF: Departamento de Gestão Financeira / GGOI: Gabinete de Gestão Orçamental e Investimentos

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

E

Risco de falhas na execução do plano financeiro  

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

Gestão 
Financeira

M
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Fundamentação

Ações de 
fiscalização e/ou 
auditora a 
parceiros do 
SIEM ou 
entidades 
privadas

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

M Realizar verificação prévia X 75%

É realizado o controle no pedido das acumulações de funções dos elementos das vistorias e 
fiscalizações. No entanto, não existe nenhum procedimento interno de atuação em caso de 
existir um conflito de interesse entre o elemento do INEM que vistoria/fiscaliza e a 
entidade fiscalizada. 

Criar uma listagem de equipamentos X 90%

Controlo do plano de manutenção dos 
equipamentos

X 90%

GLO
Risco de deficiências no controlo da gestão da 
Frota INEM

 E 100%

Em 2019, o INEM dispõe de contratos para gestão da sua frota, sendo que todos os serviços 
são comunicados, registados e autorizados pelo INEM. As autorizações de despesa 
referentes à manutenção da frota foram alvo de análise, autorização e registo, com acesso 
a uma base de dados.

GLO
Risco de falhas na aplicação de procedimentos de 
natureza financeira

E 100%

Todos os orçamentos referentes às reparações das viaturas do INEM, nomeadamente os 
PEM, são analisados e autorizados pelo INEM, sendo que são todos registados numa 
plataforma informática, http://inemsi/glo sendo garantido que não é efetuado pagamento 
duplo pela mesma despesa e que os valores cobrados estão enquadrados dentro dos 
parâmetros aceites pelo INEM.    

Risco de incumprimento do procedimento 
associados

M 75%

Risco de deficiências no controlo desta área M 75%

 M 

Gestão da Frota

Anexo 5: GLO: Gabinete de Logística e Operações

A base de dados de todos os equipamentos do INEM esta numa plataforma informática 
própria do INEM, controlada pelo GLO (http://aplicacoes.inemsi.pt/glo), sendo efetuado 
um plano de manutenção preventiva anual dos equipamentos de electromedicina.

A supervisão prévia dos procedimentos é realizada, existindo três níveis de autorização. No 
entanto não existe qualquer suporte físico que o justifique. Em 2019 foram já realizadas 
auditorias de controle interno aos procedimentos de forma a verificar o cumprimento dos 
procedimentos. 

Realizar um controlo exaustivo das 
autorizações de despesa com reparações e 
manutenção da frota INEM

X

X

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

Supervisão dos procedimentos adotados 

Concessão de 
Alvarás às 
Entidades / 
Certificação de 
Viaturas

GLO

Instalações e 
Equipamentos

GLO
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Fundamentação

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

E
Análise e revisão periódica das 
infraestruturas tecnológicas

X 70%
O GSTI monitoriza regularmente as infraestruturas tecnológicas do INEM e tem 
documentado a análise e avaliação de risco operacional das TIC.

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

E
Interoperacionalidade das várias aplicações, 
permitindo o cruzamento de informação

X 90% O INEM tem vários sistemas que trocam informação entre si.

Risco de interrupção de serviço contínuo e 
consequente perda de informação

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

X 50%
Exemplos: ao nível operacional (ICARE, ITEAMS, SIADEM, CIAV-ECHA), ao nível de suporte 
da atividade operacional (Portal SIEM, Gestão de Horários, RHV, Adamastor, Navision, SGP).

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

X 100%
O GSTI realiza regularmente backups aos SI do INEM, no entanto, já se encontra 
documentado e implementado um procedimento de testes periódicos aos backups 
realizados, faltando ainda a implementação de uma sistema de Disaster Recover.

Risco de ausência de informação de suporte e de 
experiência interna

M
Definição de prioridades e fixação de prazos 
adequados

X 100%
O GSTI participa no processo de criação e recolha de informação, de forma a disponibilizar 
dados ao GPCG, com carácter diário e mensal.

Sistemas e 
Tecnologias de 
Informação

Anexo 6: GSTI: Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação

Planeamento e 
Controlo de 
Gestão da 
Atividade 
Operacional do 
INEM

GPCG/DR/GS
TI

GSTI
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Fundamentação

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

M
Conferência da informação/controlo interno 
da atividade 

X 100%
São realizadas periodicamente auditorias internas e externas aos procedimentos de 
aquisição 

Segregação de funções e responsabilização 
das operações

X 100%
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. 

Medidas para controlo de prazos X 95%
Monitorização do cumprimento dos prazos de entrega indicados pelos fornecedores 
(Processo de avaliação de fornecedores para aquisições superiores a € 2.500,00)

Acompanhamento e supervisão da atividade 
pelos dirigentes

X 100%
Todos os processos de aquisição têm inerente a autorização de despesa e a autorização de 
contratar, competências atribuídas aos dirigentes. 

Anexo 7: GGCCP: Gabinete de Gestão de Compras e Contratação Pública

E
GGCCP

Risco de incumprimento dos procedimentos 
associados à contratação pública

Contratação 
pública / 
Aquisição de 
Serviços
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Fundamentação

Acompanhamen
to de 
Recomendações

GJ
GPCG/GQ

Risco de deficiente acompanhamento das 
recomendações nos relatórios de auditoria

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

X 75%
Está definido o procedimento para acompanhamento das recomendações dos relatórios de 
auditoria (por Deliberação do CD). Este processo é articulado com o GPCG.

Risco de incorreção e desatualização da legislação M Manter atualizada a legislação em vigor X 95%
Atividade a melhorar. Nem sempre é disponibilizada a totalidade da informação que 
permita um efetivo controlo como desejado.

B
Criar mecanismos de controlo dos Processos 
de Inquérito/Disciplinares

X 90% A legislação está sempre atualizada na medida em que é realizada a consulta diária ao DR.

B
Criar mecanismos de controlo dos Protocolos 
celebrados com as várias entidades

X 95%
Realizado controlo e solicitada informação periodicamente aos instrutores para informação 
sobre o ponto de situação dos processos.

Anexo 8: GJ: Gabinete Jurídico

Deficiente controlo de processos

Tratamento da 
Informação de 
âmbito Jurídico

GJ
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Fundamentação

Prestação de 
serviços de 
Manutenção dos 
Edifícios e 
Instalações 

GGI
GGCCP

Risco na medida em que possa existir relação
profissional ou comercial com as entidades
privadas prestadoras dos serviços associados à
gestão e manutenção das instalações e serviços
associados

E

Alterar a arquitetura da plataforma de
aquisição Gestão de Processos/IP Aquisições
do SGP, passando, a elaboração dos cadernos
de encargos, a escolha dos potenciais
candidatos aos procedimentos concursais e a
escolha dos elementos dos júris que
constituem os júris dos concursos, do GGI
para Gabinete do INEM competente nesta
matéria, o GGCCP   

0% X
A alteração proposta pelo próprio GGI, ainda não foi implementada, estando dependente
de articulação com outras UO.

Prestação de 
Serviços 
Necessários para 
Garantir o 
Funcionamento 
das Instalações 
nas Condições 
Adequadas

GGI
GGCCP

Risco na medida em que possa existir relação
profissional ou comercial com as entidades
privadas prestadoras de serviços necessários para
garantir o funcionamento nas condições
adequadas dos edifícios e instalações (Vigilância e
Segurança, Higiene e Limpeza, controlo de praças,
entre outros)

E

Alterar a arquitetura da plataforma de
aquisição Gestão de Processos/IP Aquisições
do SGP, passando, a elaboração dos cadernos
de encargos, a escolha dos potenciais
candidatos aos procedimentos concursais e a
escolha dos elementos dos júris que
constituem os júris dos concursos, do GGI
para Gabinete do INEM competente nesta
matéria, o GGCCP   

0% X
A alteração proposta pelo próprio GGI, ainda não foi implementada, estando dependente
de articulação com outras UO.

Gestão das 
Instalações e 
Equipamentos

GGI
Risco de extravio dos equipamentos que integram
as infraestruturas do INEM (instalações e edifícios)
por inexistir um inventário atualizado

M

Elaboração de um inventário das redes,
instalações elétricas e equipamentos das
infraestruturas (mantendo-o atualizado), o
que já foi aprovado superiormente

X 100%
Foi elaborado, em 2018 o Inventário das Redes, Equipamentos e instalações elétricas (Em
suporte Informático/Base de dados)

Gestão da 
Manutenção das 
instalações, 
Edifícios e 
Serviços 

GGI
Risco de deficiências no controlo da gestão da 
manutenção dos edifícios e dos serviços associados

M
Criar Ferramentas de controlo/apoio ao
processo de gestão dos pedidos de
manutenção das instalações.

X 50%
As Ferramentas de controlo/apoio ao processo de gestão dos pedidos de manutenção das
instalações, está identificado como um processo ainda a melhorar.

Anexo 9: GGI: Gabinete de Gestão de Instalações
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Fundamentação

Supervisão dos procedimentos adotados e 
dos produtos elaborados

X 90% Revisão documental ao abrigo do sistema de gestão de qualidade.

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

X 100%
Auditorias internas de acompanhamento de acordo com o plano de auditorias do INEM 
aprovado pelo CD.

Segregação de funções X 100%

O programa de auditoras para 2019 que contempla auditorias internas ao sistema de gestão 
(QASFP) na sua globalidade e auditorias parciais associados aos processos, meios 
operacionais; requisitos técnicos específicos, perfazendo um total de 38 dias de auditorias. 
Foi realizada entre os dias 4 e 8/11 uma auditoria interna ao sistema da qualidade e 
formação profissional, por auditores internos. Em 3, 4, 7, 14 e 17/10, foi realizada uma 
auditoria ao sistema ambiental e SST por auditores externos. Em ambas as auditorias foi 
assegurando a imparcialidade da EA face ao sistema auditado. As conclusões do relatório 
das auditorias encontram-se em fase de conclusão referente à implementação das ações 
identificadas.

Acompanhamen
to de 
Recomendações

GQ
GPCG/GJ

Risco de deficiente acompanhamento das 
recomendações nos relatórios de auditoria

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

X 90%
Revisão dos requisitos legais, regulamentares e normativos aplicados à organização. 
Revisão das listas de verificação a aplicar nas auditorias internas.

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

GQ
GPCG/DEM

Risco de deficiente supervisão de meios e da 
atividade operacional 

M

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

X 80%
No âmbito da Qualidade o controlo é realizado por equipa de auditores internos, 
pertencentes à bolsa de auditores do INEM, com diferentes categorias, garantindo que não 
auditam os seus próprios processos.

Anexo 10: GQ: Gabinete de Qualidade

Risco de falha do controlo de qualidade dos 
procedimentos e produtos

M

Sistema de 
Gestão da 
Qualidade 
(Programa de 
Auditorias)

GQ
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Fundamentação

Tratamento da 
Informação / 
Publicitação

GPCG
GMC

Risco de erros e falhas nas publicações M
Definição de níveis de responsabilidade e 
aperfeiçoar a área de comunicação interna

X 70%
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. 

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

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

X 80%

Encontram-se definidos os prazos e a forma de recolha, para envio pelas UO 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. Há, 
contudo, necessidade de automatizar a recolha e tratamento da informação.

Risco de ausência de informação de suporte e de 
experiência interna

M Definição de prioridades e fixação de prazos 
adequados

X 80%
Encontram-se definidos os prazos para recolha, tratamento e divulgação dos mapas diários 
e mensais. No entanto, por falta de RH, não obstante a definição de prioridades, nem 
sempre é possível o cumprimento de prazos.

Acompanhamento 
de Recomendações

GPCG
GQ/GJ

Risco de deficiente acompanhamento das 
recomendações nos relatórios de auditoria

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

X 80%

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. 

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

GPCG
GQ/DEM/DR

Risco de deficiente supervisão de meios e da atividade 
operacional 

M

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

X 80%
As auditorias encontram-se definidas no Plano de auditorias do GQ. Contudo a carência de 
RH tem impossibilitado melhoria desta atividade. 

Anexo 11: GPCG: Gabinete de Planeamento e Controlo de Gestão 

Planeamento e 
Controlo de 
Gestão da 
Atividade 
Operacional do 
INEM

GPCG
DR/GSTI
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Fundamentação

Tratamento da 
Informação / 
Publicitação

GMC
GPCG

Risco de erros e falhas nas publicações M
Definição de níveis de responsabilidade e 
aperfeiçoar a área de comunicação interna

X 70%

A informação veiculada é validada pelo respetivo Responsável.
A área de comunicação interna tem sido alvo de aperfeiçoamento, estando em curso a 
criação da área reservada do site do INEM, dirigida aos trabalhadores da Instituição.
A área estatística do site do INEM carece de atualização.

Risco de prestação de informação inadequada e/ou 
errada

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

X 70%

A informação veiculada internamento ou externamente é sempre validada pelo respetivo 
Responsável. A informação constante do site do INEM é periodicamente alvo de revisão e 
atualização, sendo alterada em função da informação remetida pelos responsáveis das 
respetivas áreas.
A área de comunicação interna tem sido alvo de aperfeiçoamento, estando em curso a 
criação da área reservada do site do INEM, dirigida aos trabalhadores da Instituição.
A área estatística do site do INEM carece de atualização urgente.

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 100%
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.

GMC
Dirigentes

Anexo 12: GMC: Gabinete de Marketing e Comunicação

Relacionamento 
com o exterior
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Fundamentação

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

X 90%

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.

Risco de ausência de informação de suporte e de 
experiência interna

M
Definição de prioridades e fixação de prazos 
adequados

X 90%
Regista-se uma melhoria em relação ao ano de 2018, no que respeita ao controlo de 
inoperacionalidade de meios, nomeadamente através da otimização de registos  e 
monitorização de função. Melhoria esta que também se aplica ao CODU.

Risco de incumprimento na gestão dos meios 
sedeados em entidades externas

M

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

X 90%

O controlo do registo individual de assiduidade é realizado através da Aplicação GH (Gestão 
de Horários) que permite o seu acompanhamento de forma sistemática. OS PMT são 
atualizados no GH e verificada a assiduidade dos trabalhadores.
Necessidade de establecimento de procedimentos uniformizados a nível nacional.

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.

X 80%
Confirmam-se os serviços prestados/efetuados de acordo com os contratos/protocolos 
celebrados.

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 90%

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

M
Proceder à conferência dos materiais que lhe 
estão afetos.

X 100%

Planeamento e 
Controlo de 
Gestão da 
Atividade 
Operacional do 
INEM

DR

Todos os materiais estão inventariados. 

DR
GPCG/GSTI

Planeamento e 
Controlo de 
Gestão da 
Atividade 
Operacional do 
INEM

Anexo 13: DRN: Delegação Regional do Norte
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Fundamentação

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

X 90%

Risco de ausência de informação de suporte e de 
experiência interna

M
Definição de prioridades e fixação de prazos 
adequados

X 90%

Risco de incumprimento na gestão dos meios 
sedeados em entidades externas

M

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

X 90%

Foram realizadas reuniões em todas as 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. 
Foram também efetuadas reuniões com entidades externas designadamente Corpos de 
Bombeiros e CVP sempre que foram detetadas anomalias ou que se detetaram 
oportunidades de melhoria relativamente ao contratualizado.   Em relação ao PRDAE foram 
efetuadas fiscalizações às entidades integradas no PNDAE e PRDAE. Foram realizadas 
reuniões de acompanhamento aos protocolos de integração a todas as SIV integradas e de 
todas as VMER com os respetivos CA.

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.

X 80% Carece de melhoria das normas e orientações transversais e nacionais

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

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

X 100% Supervisionamos todas as facturas que nos são remetidas e fundo maneio

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

M
Proceder à conferência dos materiais que lhe 
estão afetos.

X 80%

Check list de verificação nos meios e reporte ao GLO sempre que necessário mas continua a 
faltar nacionalmente rever o Adamastor  avaliar economicamente o desperdicios. Falta 
sistema de picking nos meios para o controlo ser mais efetivo 
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).   

Anexo14: DRC: Delegação Regional do Centro

São realizadas ações com todos os profissionais (reuniões de equipa CODU e Bases) para 
sensibilizar da necessidade de preencher adequadamente os registos clínicos (CODU e 
I’CARE), 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. Os resultados e o nível de cumprimento é divulgados a todos os 
meios.
Realização de reuniões trimestrais (já pré-marcadas) de avaliação/análise de resultados da 
DRC (todos os resultados), independentemente da sua proveniência), com o intuito de se 
definirem estratégias de melhoria contínua.
Utilização do plano de comunicação interno da DRC com o intuito de facilitar a troca de 
informação entre todos, independentemente do nível.
São realizadas auditorias às chamadas CODU e aos registos clínicos em curso,  foram 
relizadas 24 auditorias de acompanhamento aos meios  no âmbito do processo de 
acreditação e realizados relatórios individuais  através das quais foram sinalizadas em que 
foramvertidas as evidências do cumprimentos dos Standards e as propostas de melhoria.
Na sequência das auditorias foram realizados planos de ação com propostas de melhoria.

Planeamento e 
Controlo de 
Gestão da 
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Operacional do 
INEM

DR

Planeamento e 
Controlo de 
Gestão da 
Atividade 
Operacional do 
INEM

DR
GPCG/GSTI
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Fundamentação

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

X 90%

Risco de ausência de informação de suporte e de 
experiência interna

M
Definição de prioridades e fixação de prazos 
adequados

X 90%

Risco de incumprimento na gestão dos meios 
sedeados em entidades externas

M

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

X 90%

Reuniões periódicas e quando necessário, com as entidades onde estão sediados os meios 
do INEM. Efetuadas reuniões programadas com as Coordenações das VMER. Reiniões com a 
direção dos Hospitais, quando necessário. 
Reuniões programadas com os agentes da Proteção Civil para avaliação e resolução dos 
problemas apresentados. Efetuadas com comandantes dos BV e CVP, quando necessário.

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.

X 80%

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.
Carece de melhoria das normas e orientações transversais e nacionais.

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 90%

Realizada sensibilização e controle, em reuniões de trabalho, de medidas adotadas e a 
adotar para redução da despesa. Realizado controlo exaustivo da despesa com deslocação 
dos profissionais para assegurar a operacionalidade dos meios. Realizado igualmente o 
controlo de despesa com consumíveis. 

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

M
Proceder à conferência dos materiais que lhe 
estão afetos.

X 90%
Controle do correto funcionamento dos equipamentos de electromedicina.
Controle programado dos medicamentos fora de prazo e sua substituição, realizado 
mensalmente com a colaboração da Unidade de farmácia. 

Anexo15: DRS: Delegação Regional do Sul

É prestada informação aos profissionais de cada meio, da necessidade de preenchimento 
dos Registos Clínicos e da atualização de status
São realizadas reuniões peródicas, em todas as bases, para abordagem deste tema. É 
realizada formação contínua com componente prática, segundo planeamento definido no  
inicio do ano. Foi elaborada um Instrução de Trabalho  e enviada a todos os profissionais. 
Realizada regularmente a monitorização de alguns tempos de serviço dos meios, com 
apresentações pelo Coordenador Geral Regional e divulgação a todos os TEPH.
Realização de reuniões mensais com os responsáveis de base, para identificação de 
necessidades. 
Realização em curso de auditorias aos meios e registos clínico. Apresentação dos resultados 
aos elementos da DRS em reuniões sectoriais.
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Fundamentação

Relacionamento com o 
exterior

Todas as 
UO

Risco de promoção 
inadequada da imagem 
da Instituição

E

Criação de uma Política de 
Comunicação associada ao Processo de 
Comunicação com vista ao controlo de 
conteúdos emitidos às partes 
interessadas

X
90%/
100%

Através do Sistema de Gestão da Qualidade, o INEM possui o Processo de Comunicação que determina entre outros, o que se comunica, quando se comunica, a quem se comunica e quem 
comunica. Desta forma, a informação a veicular para o exterior, quer seja para fornecer ao público em geral, quer seja para determinadas entidades ou órgãos de comunicação social, é 
validada junto do responsável pela área a que a informação diz respeito e posteriormente pelo gestor do processo. Caberá sempre ao CD do INEM a aprovação da publicação.

Referente aos conteúdos, internos ou externos, disponibilizados às partes interessadas internas, o INEM encontra-se a implementar uma plataforma de gestão da informação documentada 
que permite a edição/elaboração, o controlo das versões, incluindo a confidencialidade, a distribuição. Relativamente aos conteúdos disponibilizados às restantes partes interessadas, o 
INEM publica no site oficial a informação obrigatória por força da lei e toda a restante que entende como necessária para uma comunicação eficaz entre as partes. Esta informação e a 
respetiva atualização é da responsabilidade dos dirigentes/responsáveis das UO/Serviços, em estreita articulação com o GMC, GPCG e GSTI. 
 
O INEM procede à publicação, após aprovação da respetiva tutela, da informação financeira, nomeadamente o Relatório de Gestão e Contas, numa clara transparência e responsabilidade de 
demonstração sobre o uso dos recursos que foram colocados à disposição do instituto, e que resultam da prossecução dos seus serviços em prol dos cidadãos. Por outro lado, permitem aos 
utilizados dos serviços analisar o desempenho do INEM durante o período do relato, nomeadamente, ao cumprimento dos objetivos operacionais e financeiros, à gestão de recursos, ao 
cumprimento das leis e regulamentos sobre a obtenção e uso dos recursos, da liquidez e solvência e da sustentabilidade do instituto.

O INEM possui uma Política de Segurança de Dados Pessoais dos Utentes e os profissionais assinam um Compromisso de Honra do Trabalhador do INEM no momento da contratação, onde 
são sensibilizados para a confidencialidade da informação a que têm acesso. Aliada à política referida são realizadas auditorias internas periódicas, permite por um lado identificar falhas e 
promover a melhoria, e por outro lado permite o reforço da consciencialização em matéria de confidencialidade de dados e informações. O INEM proporciona ainda formação sobre RGPD 
por via do DPO do instituto. No entanto, seja por tratamento de constatações identificadas em sede de auditoria, seja por levantamento de não conformidade por via da existência de 
alguma “fuga de informação”, e sendo identificado o autor, é realizada uma avaliação da gravidade e aplicadas as medidas corretivas necessárias para mitigar ou eliminar o risco, onde se 
incluem, entre outros, ações disciplinares.

Risco de não articulação 
entre as Unidades 
Orgânicas e o CD

M

Implementação de ferramentas da 
Qualidade e de uma metodologia de 
Comunicação transversal a todo o 
instituto

M

Implementação de ferramentas da 
Qualidade e de uma metodologia de 
Comunicação transversal a todo o 
instituto

Reforçar a consciencialização da 
comunicação entre serviços com maior 
incidência nas matérias comuns aos 
serviços

Implementação de ferramentas da 
Qualidade e de uma metodologia de 
Comunicação transversal a todo o 
instituto

M
Realização de ações de team building 
na vertente da comunicação

Risco de não articulação 
entre as Unidades 
Orgânicas

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

Anexo 16: Comuns a todas as Unidades Orgânicas

X
Articulação 
interserviços

Todas as 
UO

A comunicação entre os diversos níveis e funções do INEM é um processo que, embora se reconheça a sua importância, carece de uma melhoria substancial, e que aqui assumimos. 

O recurso a reuniões entre as UO e o CD não deve ficar refém de uma agenda presencial. Atualmente o INEM tem um conjunto de ferramentas informativas que permite, mesmo em 
condições de trabalho remoto, o acompanhamento individual ou conjunto entre as UO e o CD. Este acompanhamento deve ser claro e objetivo na sua forma e função. 

Atualmente são já efetuadas reuniões regulares entre os dirigentes das UO ou entre os responsáveis pelos diversos projetos, dando seguimento ao acompanhamento e respetiva 
monitorização, e neste sentidos foram criados alguns objetivos comuns. 

Ao nível das interações no seio de cada UO, deverá existir uma rotina de comunicação que permita, por um lado orientar, monitorizar e avaliar o trabalho dos colaboradores e por outro 
lado, permita ao colaborador o sentimento de apoio e motivação para o desenvolvimento das suas tarefas. 
A implementação do QUAR através da definição de objetivos, seja no âmbito individual, seja de âmbito comum, conforme aplicável, permite, de certa forma, criar essa ligação entre os 
diversos níveis hierárquicos.

Contudo, entende o INEM que este modelo de interligação deve ser melhorado, através da consciencialização da Política Integrada de Qualidade, Ambiente e Segurança, e implementando 
ferramentas da Qualidade e metodologias de comunicação eficazes, que visem mitigar este risco. 
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100%
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Fundamentação

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

Reforço da formação nas aplicações 
informáticas disponível para cada nível 
de utilizador

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 

Aquisição de serviço de custódia de 
arquivo para todo o arquivo do INEM 
ou construção de espaço físico 
específico para a finalidade de arquivo

E
Melhoria da aplicação em termos 
legibilidade da informação para o 
utilizador

E Revisão o Regulamento de Horários do 
INEM

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

Anexo 16: Comuns a todas as Unidades Orgânicas

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

M 

A gestão documental em 2019 sofreu um conjunto de alterações significativas e que ainda se encontram, em certas circunstâncias, em fase de implementação ou de análise de melhorias. A 
aplicação Sistema de Gestão de Processos – SGP – garante todo o circuito de expediente, desde a entrada no INEM, passando pelos vários intervenientes e concluindo com o registo da 
resposta. Esta aplicação garante ainda o tratamento de qualquer Informação Proposta de Aquisição de bens ou serviços ou de qualquer Documento Interno como via de validação de 
atividades, tarefas ou pareceres. A aplicação de Gestão da Qualidade, adquirida em 2019, possui um módulo de Informação Documentada, que visa o tratamento de todos os documentos, 
internos e externos, que são o suporte para a realização das atividades do instituto e que podem ser consultados por todos os colaboradores do INEM. Permite o controlo dos documentos e 
quem interage e como interage com os mesmos. Esta aplicação, visa colmatar uma lacuna identificada em auditorias ao Sistema de Gestão da Qualidade, e encontra-se em fase de 
implementação no decorrer do ano 2020, dado o volume de documentos e a complexidade da sua distribuição. 

Contudo, existem ainda circuitos em suporte de papel, que pela sua aplicabilidade ou por força da lei necessitam de se manter presentes, como são o caso dos Boletins Itinerário da Casa da 
Moeda, as Informações Propostas para deslocações, entre outros. O arquivo em suporte de papel é ainda realizado para ofícios enviados e recebidos, para e do exterior e, no caso do DFEM, 
os certificados, as IP de pagamento, as cadernetas de estágios. A restante documentação é arquivada por via digital. Face ao exposto, entendemos que esta é uma área que pode ser 
melhorada e onde o Sistema de Gestão Integrado da Qualidade, Ambiente e Segurança poderá dar fortes contributos para a melhoria do desempenho ambiental em matéria do consumo de 
papel, como por exemplo pela implementação de teclados com leitor smartcard possibilitando a assinatura digital de documentos em todos os postos de trabalho administrativo.  
A conservação administrativa em suporte digital da documentação pode, por imposição legal, não corresponder com os requisitos e deste modo, existe a necessidade de se continuar a 
proceder com um conservação física de documento através de uma política de arquivamento física e digital. Deste arquivo, existe uma parte que se encontra em depósito externo através 
de um serviço de custódia de serviço, e o prazo mínio de conservação administrativa dos documentos encontra-se regulada através de diploma próprio. 

Referente a documentos com informação crítica, de âmbito operacional ou clínica, seguem uma Política de Segurança de Dados Pessoais dos Utentes, já referida em fundamentação anterior 
e são acondicionados até à zona de arquivo final, em locais específicos de acesso restrito e transportados em envelopes fechados. 

Com o objetivo ambiental para a desmaterialização de papel, promove-se ao máximo o envio de documentação em suporte digital para as partes interessadas do INEM, internas ou 
externas. Aqui a dotação de suportes informáticos robustos e fiáveis são cruciais para a concretização deste objetivo, e que entendemos carecer de algumas melhorias. 

Por via do RGPD, foi efetuada a avaliação de conformidade legal para o cumprimento, validação e partilha de informação, assim como, a revisão dos códigos de conduta, de ética, entre 
outros. De acordo com o novo RGPD terão que ser efetuados os respetivos ajustamentos físicos, técnicos e humanos para aplicação das novas regras e melhoria da política de privacidade, 
dadas as limitações existentes.

Os Processos Individuais dos trabalhadores estão devidamente acondicionados e com restrição de acesso, garantindo a confidencialidade de matérias em tratamento/análise. Há 
necessidade de garantir um espaço para o arquivo designado "arquivo morto", dado a inexistência de espaço no atual arquivo. 

A disponibilização e atualização da informação e das 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 cumprindo o circuito e as regras estipuladas. É feita a sua guarda enquanto decorre a sua conferência, para que não existam acessos 
indevidos. 

As obrigações da desmaterialização da informação, nomeadamente a fatura eletrónica, carece de um investimento nessa área e uma restruturação, além dos sistemas informáticos, 
processos físicos e humanos. Assunto que terá de ser tratado por grupo de trabalho a nomear para esse fim.

Procedimento em curso no âmbito do projeto promovido pela Direção Geral dos Arquivos, que terá que levar em conta as limitações físicas, técnicos e humanos. Área que carece de 
melhoria de procedimentos e investimento, aproveitando-se as melhores práticas.

O controlo e acompanhamento do registo individual de assiduidade dos profissionais é realizado através da aplicação Gestão de Horários – GH – que permite o seu acompanhamento de 
forma sistemática, nomeadamente de eventuais incumprimentos. Acresce a realização de auditorias mensais à informação registada através do recurso da ferramenta "SAG". Sempre que 
possível é realizada uma verificação semanal com a verificação de ausências e incumprimentos para posterior validação e encerramento mensal. O GH, através da interligação com o sistema 
biométrico, permite o seu acompanhamento de forma sistemática assiduidade dos profissionais. Contudo, foi identificado que o sistema carece de algumas melhorias, nomeadamente na 
legibilidade para o utilizador referente ao resumo da situação atual do mesmo.

Relativamente ao controlo das horas extraordinárias e ajudas de custo, fruto de deslocações em serviço, é realizado por força da conferência das informações propostas submetido via SGP e 
conferido com o registo biométrico do profissional, autorização da deslocação e ao itinerário, sempre que aplicado.

A necessidade de realização de horas extraordinárias, fruto da escassez de recursos face necessária operação do INEM, é constantemente verificada e analisada. Neste campo, a 
possibilidade de contratação de recursos humanos traduz uma diminuição da despesa referente a horas extraordinárias. Esta rubrica está associada a cerca de 95% para profissionais de 
meios de emergência médica e os restantes 5% associados aos profissionais de backoffice. 

Por outro lado, não havendo lugar à contratação de mais recursos, e de modo a dar cumprimento ao ciclo da despesa e atividades que no futuro se vêm a materializar em compromissos 
orçamentais, também na despesa com abonos, deverá procurar-se a sua quantificação prévia, até por força da implementação do SNCAP, englobando todos os factos com impacto nas 
contas e que têm de ser devidos e atempadamente registados, para além dos normativos orçamentais que obrigam ao prévio cabimento de toda e qualquer despesa.

Assiduidade
Todas as 

UO
Risco de pagamento de 
abonos incorretos

90%/
100%

X

80%/
90%

X
Gestão Documental e 
Arquivo

Todas as 
UO

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