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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. 

• contrato e a escolha do adjudicatário.  

• Adotar instrumentos de planeamento específicos em matéria de contratação pública. 

• 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.  

• Assegurar o funcionamento dos mecanismos de controlo de eventuais conflitos de 

interesse na contratação pública, designadamente os previstos no CCP e no Código do 

Procedimento Administrativo. 

• Privilegiar o recurso a procedimentos concorrenciais em detrimento da consulta prévia e 

do ajuste direto. 

• Nos casos de recurso à consulta prévia ou ao ajuste direto, adotar procedimentos de 

controlo interno que assegurem o cumprimento dos limites à formulação de convites às 

mesmas entidades. 

• Garantir a transparência nos procedimentos de contratação pública, nomeadamente o 

cumprimento da obrigação de publicitação no portal da contratação pública.  



CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

 

NEM 
 

RELATÓRIO ANUAL GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 2021 5 

 

• Assegurar que os gestores do contrato são possuidores dos conhecimentos técnicos que os 

capacitem para o acompanhamento permanente da execução dos contratos e para o cabal 

cumprimento das demais obrigações decorrentes da lei. 

 

Decorridos mais de cinco anos sobre as primeiras recomendações, que incidem sobre a necessidade 

de os dirigentes máximos adotarem e divulgarem os Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas, 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, a 

Recomendação de 1 de julho de 2015, que 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. 

 

Considerando ainda, 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 n.º 4 de 2019, de 2 de dezembro, que revoga a Recomendação de 7 

de janeiro de 2015, relacionada com a prevenção de riscos de corrupção na contratação pública, é 

dirigida a todas as entidades que celebram contratos públicos e, 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 a decisão de contratar, a escolha do procedimento, a estimativa do valor do 

contrato e a escolha do adjudicatário 

• Adotar instrumentos de planeamento específicos em matéria de contratação pública 
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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. 

• Assegurar o funcionamento dos mecanismos de controlo de eventuais conflitos de 

interesse na contratação pública, designadamente os previstos no CCP e no Código do 

Procedimento Administrativo. 

• Privilegiar o recurso a procedimentos concorrenciais em detrimento da consulta prévia e 

do ajuste direto. 

• Nos casos de recurso à consulta prévia ou ao ajuste direto, adotar procedimentos de 

controlo interno que assegurem o cumprimento dos limites à formulação de convites às 

mesmas entidades. 

• Garantir a transparência nos procedimentos de contratação pública, nomeadamente o 

cumprimento da obrigação de publicitação no portal da contratação pública.  

• Assegurar que os gestores do contrato são possuidores dos conhecimentos técnicos que os 

capacitem para o acompanhamento permanente da execução dos contratos e para o cabal 

cumprimento das demais obrigações decorrentes da lei. 

 

Referir ainda, a Recomendação n.º 2/2020, de 14 de maio, publicada no âmbito das medidas de 

resposta ao surto pandémico da COVID-19. 

Com efeito, adoção das medidas adotadas de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da 

infeção epidemiológica da COVID -19 implica a mobilização de avultados montantes para a aquisição 

de equipamentos e medicamentos hospitalares, entre outros, bem como a adoção de soluções no 

âmbito das prestações sociais e dos auxílios públicos às empresas e outras entidades privadas, tendo 

em vista o relançamento da atividade económica e assegurar a coesão social. E, neste âmbito, não 

podem ser ignorados os riscos associados às intervenções do Estado no setor público empresarial e 

em entidades privadas, porquanto este quadro de exceção é propício ao desenvolvimento de 

fenómenos fraudulentos e de corrupção, os quais devem ser combatidos de forma a garantir que o 

enorme esforço realizado não é enfraquecido e que é garantido o normal funcionamento das 

instituições. Assim, e face à necessidade de manter os cuidados próprios de uma cultura promotora 

dos mais elevados índices de transparência, de ética e de integridade, mediante a adoção de medidas 

de prevenção e mitigação de riscos no âmbito das suas condutas, incluindo o reforço dos 

instrumentos de controlo interno, o CPC determinou que as entidades públicas e a todas as demais 

entidades, independentemente da sua natureza, que intervenham na gestão ou controlo de dinheiros 

e outros valores públicos devem:  

• Assegurar o controlo necessário para garantir a inexistência de conflitos de interesses, a 

transparência dos procedimentos de contratação pública e a integridade na execução dos 

contratos públicos, em especial, nas áreas da saúde e das infraestruturas. 
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• Reforçar os meios e instrumentos necessários para garantir a transparência, 

imparcialidade e integridade na atribuição de auxílios públicos e de prestações sociais, com 

o eventual recurso a plataformas de informação digital ou a portais de transparência.  

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

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

aplicação de dinheiros públicos. 

• Exercer um controlo efetivo sobre as operações de intervenção pública no Setor 

Empresarial e noutras Entidades Privadas beneficiárias, considerando, em especial, os 

sinais de alerta de risco de irregularidades, por forma a salvaguardar a legalidade, a correta 

aplicação dos recursos e a sua afetação às finalidades previstas. 

 

Por último, referir a Resolução da Assembleia da República n.º 4/2021, de 25 de janeiro, que 

traduz um reforço das medidas já refletidas na anterior recomendação, no âmbito da prevenção de 

riscos de corrupção durante a pandemia por COVID -19, designadamente: 

• Assegurar o controlo necessário para garantir a inexistência de conflitos de interesses, a 

transparência dos procedimentos de contratação pública e a integridade na execução dos 

contratos públicos, em especial nas áreas da saúde e das infraestruturas; 

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

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

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

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

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

aplicação de dinheiros públicos; 

• d) Exercer um controlo efetivo sobre as operações de intervenção pública no setor 

empresarial e noutras entidades privadas beneficiárias, considerando, em especial, os sinais 

de alerta de risco de irregularidades, por forma a salvaguardar a legalidade, a correta 

aplicação dos recursos e a sua afetação às finalidades previstas 
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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 2021, do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas elaborado para o triénio 2020/2022, 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. 

O Plano para o triénio 2020/2022 resultou de uma avaliação realizada aos anos anteriores, tendo 

presente as Recomendações do CPC. 

O presente relatório de monitorização apresenta, sumariamente, na primeira parte, a execução do 

recurso financeiros e humanos do Instituto para o ano de 2021, bem como a justificação dos 

resultados alcançados. 

Por último segue-se uma avaliação do Plano no que respeita às medidas de prevenção adotadas e 

grau de cumprimento das mesmas (Anexo II). 
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1. Execução dos Recursos Financeiros e Humanos 

 

Em função das atividades previstas e das opções estratégias definidas, cujos objetivos estão refletidos 

no Plano Estratégico 2020/2022 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. 

 

1.1. Recursos Financeiros 

 

O orçamento do INEM para 2021 ascendeu a 129M€, o que representou um acréscimo de 4M€ em 

relação ao orçamento inicial de 2020, tendo sido previstos 47M€ para Despesas com Pessoal, 47M€

para Transferências Correntes, 26M€ para aquisição de bens e serviços e 6M€ para Investimento. 

A execução orçamental foi equilibrada, com uma cobrança de receita 6M€ acima do esperado (135M

€), o que justifica em boa parte o saldo orçamental de 12,8M€ se incluirmos a despesa com ativos 

financeiros. A despesa alcançou os 122M€, destacando-se as transferências correntes com 47M€ e as 

despesas com pessoal com 38M€. Um maior detalhe da execução orçamental é apresentado na secção 

seguinte. 

Ao nível do desempenho económico, o INEM voltou aos resultados positivos depois dos resultados 

negativos obtidos no ano de 2020, que foi um ano extraordinário devido às transferências realizadas 

para o Ministério da Saúde no âmbito da resposta à pandemia COVID-19. 

Ao nível da posição financeira, o INEM mantém baixos níveis de dívidas a terceiros, a maior parte das 

quais resultam de encargos com remunerações de dezembro a pagar em janeiro de 2022 e a faturas 

com data de 2021 só rececionadas no ano seguinte, mas contabilizadas ainda no exercício de 2021. 

O INEM dispõe assim de uma situação orçamental, económica e financeira saudável, que poderia ser 

ainda melhor, possibilitando maior investimento no SIEM, caso não estivesse obrigado a entregar o 

saldo orçamental da gerência anterior à ACSS, restituição essa que em 2021 ascendeu a 14M€. 

No ano de 2021 foi estabelecido um novo planeamento estratégico para a área financeira do INEM, 

visando a médio-prazo, tornar o INEM num caso de sucesso ao nível da contabilidade de gestão e do 

relato integrado. 

Para isso, foi necessário estabilizar a contabilidade orçamental e melhorar o processo de produção 

de informação financeira e de gestão. Em 2021, foram dados os primeiros passos em direção a esta 

orientação estratégica, sendo que a integração dos dados financeiros no relatório de atividades, faz 
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parte do objetivo de “relato integrado”, que inclui também a produção posterior de um relatório 

integrado mais sucinto, com vista a aumentar o potencial público-alvo para a sua leitura e, com isso, 

o nível de transparência da prestação de contas. 

No quadro seguinte é apresentado o resumo das alterações orçamentais da receita para 2021.  

Capítulo da receita 
Previsão Inicial 

[1] 

Transferência de Verbas Previsão corrigida 

Reforços 
[2] 

Anulações 
[3] 

Crédito Especial 
[4] 

[5] = [1]+[2]-[3]+[4] 

Receita efetiva 129.397.497 3.257.251 3.257.251 7.346.741 136.744.238 

 04 - Taxas, multas e outras penalidades  126.853.816 940.808 2.931.303 7.346.741 132.210.062 

 06 - Transferências correntes  1.372.372 110.608 0 0 1.482.980 

 07 - Vendas de bens e serviços correntes  540.500 143.465 114.965 0 569.000 

 10 - Transferências de capital  271.809 135.925 191.533 0 216.201 

 13 - Outras receitas de capital  320.000 1.883.945 16.950 0 2.186.995 

 15 - Reposições não abatidas  39.000 42.500 2.500 0 79.000 

Receita não efetiva 0,00 0,00 0,00 14.657.094 14.657.094 

 16- Saldo da gerência anterior  0,00 0,00 0,00 14.657.094 14.657.094 

Quadro 1 - Resumo das alterações orçamentais da receita 2021 

No Relatório Anual de Gestão e Atividades e Contas de 2021, pode ser consultada informação 

financeira detalhada. que, de um modo sumário, se apresenta seguidamente. 

Execução Orçamental 

Em 2021, a execução da receita e da despesa efetivas ascenderam a uma média mensal de 9,3M€ e a 

11,2M€, respetivamente.  

Gráfico 1 - Evolução da receita e despesa1 executadas em 2021 

 

1 Os valores apresentados para a execução mensal da despesa, não consideram as transferências realizadas no mês de junho 
de 2020 para reforço financeiro do Ministério da Saúde, no âmbito das medidas excecionais de combate à Covid-19, para 
efeitos de comparabilidade. 
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Destaca-se a execução da despesa do mês de dezembro, no montante global de 18,0M€, que inclui 

transferências correntes (8,3M€), aquisição de bens e serviços (4,3M€) e aquisições de bens de 

capital (1,7M€). 

 

Gráfico 2 - Evolução do saldo de gerência 2015 - 2021 

 

O INEM apresentou, no final do exercício de 2021, um saldo de gerência de 12,8M€, no entanto, 

considerando que o INEM fez uma aplicação CEDIC de 2,75M€ no final do ano, ao abrigo do Despacho 

n.º 12447-A do Ministro das Finanças, de 12 de dezembro, que determina que os reembolsos destes 

CEDIC’s, assumem a forma de saldo de gerência anterior, então o montante a entregar à ACSS, ao 

abrigo do n.º 3 do art.º 290.º da Lei do Orçamento do Estado para 2022 (e reconhecido no passivo) é 

de 15,56M€ 

Indicadores 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Compromissos assumidos / Receita cobrada 95% 147% 84% 102% 91% 96% 99% 

Compromissos assumidos / Orçamento corrigido e 
líquido 

93% 94% 95% 99% 89% 81% 77% 

Compromissos assumidos / Despesa paga 104% 102% 105% 103% 103% 107% 106% 

Receita cobrada / Despesa paga 110% 69% 126% 102% 113% 111% 107% 

Receita corrente / Despesa corrente 122% 70% 133% 108% 122% 114% 113% 

Receita de capital / Despesa de capital 15% 39% 17% 3,4% 0,88% 2% 15% 

Quadro 2 - Evolução dos indicadores de execução orçamental 2015 a 2021 

 

Pela análise dos indicadores orçamentais apurados no período de 2015 a 2021, constata-se que a 

receita efetiva cobrada em 2021 permitiu cobrir os compromissos assumidos durante o ano, 

invertendo a situação ocorrida no ano anterior.  

O indicador obtido pela relação compromissos assumidos/orçamento corrigido e líquido apresentou 

um ligeiro decréscimo face a 2020, mas revela ainda assim uma aproximação da dotação estimada 

relativamente aos compromissos assumidos pelo INEM.  

A análise do rácio entre os compromissos assumidos / despesa paga evidencia um comportamento 

semelhante aos anos anteriores. 
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O rácio entre a receita cobrada e a despesa paga, apresentou um superavit de 10 %, em resultado de 

uma cobrança superior ao previsto e de uma despesa inferior ao previsto. 

 

Desempenho Económico 

Em 2021, destaca-se a recuperação dos resultados face à queda verificada em 2020. O resultado 

operacional cifrou-se em 18,1M€, onde estão incluídos os gastos de depreciação e amortização no 

montante de 3,5M€, sendo que estes aumentaram 18,6% relativamente a 2020. 

 

 

Gráfico 3 - Evolução do Resultado Líquido 2015 a 2021 

 

O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) de 2021 ascendeu a 

21,6M€, constatando-se uma evolução naturalmente muito positiva face ao período homólogo de 

2020.  

Importa ainda relevar a inexistência, em 2021, de rendimento financeiros obtidos da aplicação de 

excedentes de tesouraria em Certificados Especiais de Dívida de Curto Prazo (CEDIC), pela taxa 

aplicada pelo IGCP ser de 0%, exceto quanto à aplicação realizada na passagem do ano, cujos juros 

são imateriais. 

 

Indicadores 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Resultado líquido/ Património líquido 104,7% -384,7% 17,2% 11,8% 10,9% 15,6% 12,9% 

Rendimentos totais/ Gastos totais 115,4% 72,1% 111,9% 109,0% 107,6% 111,0% 109,7% 

Impostos, taxas e contribuições/ Rendimentos totais 96,3% 96,1% 98,6% 96,9% 99,3% 99,3% 98,7% 

Transferências obtidas/ Rendimentos totais 0,6% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Transferências concedidas/ Gastos totais 42,6% 63,4% 46,6% 46,1% 47,8% 45,7% 41,8% 

Gastos com o pessoal/ Gastos totais 31,4% 19,9% 28,6% 29,3% 28,4% 29,0% 27,8% 

Amortizações e depreciações/ Gastos totais 2,9% 1,6% 3,5% 3,4% 2,9% 3,2% 4,9% 

Quadro 3 - Indicadores de desempenho 2015 a 2021 
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Pela análise adicional dos indicadores de desempenho, é possível concluir de forma resumida o 

seguinte: 

• Em 2021 ocorreu uma evolução muito positiva da rentabilidade do património líquido, 

ficando acima dos 100% porque o aumento do Resultado Líquido do exercício não foi 

acompanhado por um aumento do Património Líquido, considerando a entrega do saldo 

da gerência anterior à ACSS;  

• Como é característico das entidades públicas, releva-se a preponderância dos 

rendimentos obtidos sem contraprestação direta, para fazer face às necessidades da sua 

missão; 

• Os rendimentos decorrentes das transferências de fundos comunitários e outras fontes 

têm-se revelado residuais entre 2015 a 2021; 

• O INEM apresenta a maioria dos seus gastos com transferências correntes, sendo que 

em 2021 este indicador apresentou valores inferiores a 2019 em 3,3p.p. (uma vez que o ano 

de 2020 não é comparável);  

• No que concerne aos gastos com pessoal, estes apresentaram uma tendência crescente 

no período em análise, atingindo os 31,4% em 2021; 

• Pela análise dos impactos das depreciações/amortizações sobre os gastos totais 

apurados (2,9%), é possível verificar um decréscimo significativo face a 2019 (uma vez 

que 2020 não é comparável), justificado em parte pela diminuição do investimento. 

 

Posição Financeira 

Neste ponto apresenta-se o efeito financeiro agregado das transações efetuadas a 31 de dezembro de 

2021, permitindo obter as respetivas conclusões ao nível da liquidez, da flexibilidade financeira e de 

cumprimento das obrigações do INEM. 

Pela análise dos indicadores financeiros obtidos, é possível concluir que, na ótica da liquidez geral, o 

INEM apresenta-se com capacidade para satisfazer as suas obrigações a curto prazo.  

Sob o ponto de vista da liquidez imediata, que apenas considera o valor das disponibilidades (caixa e 

bancos) para fazer face ao passivo de curto prazo, a diminuição deste indicador relativamente ao ano 

anterior deve-se sobretudo ao aumento do passivo corrente.  

Pela análise do indicador de liquidez reduzida, face à liquidez geral, verifica-se que os inventários 

têm um reduzido impacto na situação de liquidez do Instituto.  

No que concerne ao indicador de solvabilidade, verifica-se o impacto desfavorável que a entrega do 

“saldo da gerência anterior” à ACSS gera na capacidade do INEM cobrir todas as suas dívidas com 

capitais próprios.  
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Relativamente à autonomia financeira, o INEM que até 2019 apresentava níveis satisfatórios de 

autonomia financeira, registou em 2020 um decréscimo significativo deste indicador devido à 

redução da representatividade de fundos próprios, situação que não foi melhorada em 2021 devido 

à referida necessidade de entrega do saldo de gerência.  

 

Indicadores 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Liquidez geral 120% 113% 297% 747% 502% 721% 805% 

Liquidez imediata 43% 59% 260% 44% 91% 83% 86% 

Liquidez reduzida 118% 111% 295% 742% 498% 713% 795% 

Estrutura do endividamento 93% 91% 92% 91% 82% 78% 76% 

Solvabilidade 53% 48% 203% 691% 376% 583% 646% 

Endividamento 65% 68% 33% 13% 21% 15% 13% 

Autonomia financeira 35% 32% 67% 87% 79% 85% 87% 

Quadro 4 - Indicadores financeiros 2015 a 2021 

 

1.2. Recursos Humanos 

Ao nível dos recursos Humanos, os desvios em relação aos recursos planeados e executados em 2021 

são significativos, ficando o Mapa de Pessoal de 2021 aquém em 566 profissionais, o que representa 

um desvio de 30 %. 

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

dos recursos humanos necessários ao desenvolvimento da sua atividade através da abertura de 

procedimentos concursais, nomeadamente a abertura de procedimentos para 178 TEPH, 30 Médicos, 

30 Enfermeiros, 21 Técnicos Superiores; quatro Assistentes Técnicos e um Assistente Operacional. 

Foram ainda concluídos os procedimentos abertos em 2020 para 10 Técnicos Superiores e 15 

Assistentes Técnicos. 

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. 
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Cargo / Carreira / Categoria 

2021 

N.º de Postos de 
Trabalho 
Previstos 

Ocupados  
Desvio % 

(dezembro) 

Presidente 1 1 0 0% 

Vogal 1 1 0 0% 

Dirigentes 1º Grau - Diretores 
regionais/Departamentos 

7 4 -3 -43% 

Dirigentes 2º Grau - Coordenadores Gabinete 15 12 -3 -20% 

Médicos – Assistente Graduado Sénior 4 1 -3 -75% 

Médicos – Assistente/ Assistente Graduado  38 12 -26 -68% 

Enfermeiro Gestor 20 0 -20 -100% 

Enfermeiro Especialista 54 21 -33 -61% 

Enfermeiro 142 165 23 16% 

Técnicos Superiores de Saúde 2 0 -2 -100% 

Técnicos Superiores 88 53 -35 -40% 

Técnicos Superiores - Psicólogos 24 20 -4 -17% 

Técnicos Superiores – Medicina do Trabalho 4 0 -4 -100% 

Especialistas em Informática 5 3 -2 -40% 

Técnicos de Informática 10 6 -4 -40% 

Coordenador Técnico 8 4 -4 -50% 

Assistentes Técnicos (back office) 97 63 -34 -35% 

Assistentes Técnicos (c/ funções CODU) * 34 14 -20 -59% 

Assistentes/Encarregados Operacionais 9 5 -4 -44% 

Coordenador Geral TEPH 4 3 -1 -25% 

Coordenador Operacional TEPH 23 21 -2 -9% 

TEPH com funções no CODU 279 169 -63 -39% 

TEPH com funções nos Meios de Emergência Médica 1.018 743 -275 -27% 

TEPH back office ** 21 21 0 0% 

Total 1.908 1.342 -566 -30% 

Quadro 5 - Mapa de pessoal 2021 

 
* Assistentes Técnicos que não transitaram para a nova carreira TEPH.  
**    TEPH que exercem as suas funções em backoffice (por se encontrarem em “trabalhos melhorados” por motivo de acidente 
em serviço). 
 

Aos 1.342 postos de trabalho ocupados a 31 de dezembro de 2021, acrescem 227 médicos 42 

enfermeiros, seis Assistentes Técnicos com funções nos CODU, um Fiscal Único em regime de 

prestação de serviços e 31 trabalhadores com contrato de trabalho a termo resolutivo certo. 

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

INEM, decorreram em 2021, os seguintes procedimentos concursais. 
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Unidade 
Orgânica 

(UO) 

Proposta de abertura de Concurso 
Publicação Aviso 

(Extrato) Admitidos  
PT Ocupados 

Carreira 
PT 

a concurso 
Local N.º Data 

DFEM Técnico Superior 1 Lisboa- outros Serviços 1930 29/01/2021 1 

GPCG Técnico Superior 2 Lisboa- sede 3261 23/02/2021 2 

GMC Técnico Superior 1 Lisboa- sede 3260 23/02/2021 1 

DRS Enfermeiro 1 Lisboa- sede 3710 01/03/2021 1 

GLO Assist. Operacional 1 Faro 3191 22/02/2021 1 

DEM Técnico Superior 1 Lisboa- sede 3262 23/02/2021 1 

GLO Assist. Técnico 2 Norte 3368 24/02/2021 2 

Diversos Especial médica 30 Sede e DR´s 10883 14/06/2021 11 

GGOI Técnico Superior 2 Lisboa- sede 18611 01/10/2021 2 

GGOI Assist. Técnico 2 Lisboa- sede 18610 01/10/2021 1 

DGF Técnico Superior 1 Lisboa- sede 18613 01/10/2021 1 

GJ Técnico Superior 3 Lisboa- sede 12707 08/07/2021 2 

CAPIC Técnico Superior 6 Lisboa- sede 16076 25/08/2021 a decorrer 

GGCCP Técnico Superior 2 Lisboa- sede 19970 22/10/2021 a decorrer 

GQ Técnico Superior 2 Lisboa- sede 19969 22/10/2021 a decorrer 

DIVERSOS Enfermeiro 29 DRC_DRS_DRS 14126 27/07/2021 a decorrer 

DIVERSOS TEHP 178 DRC_DRS_DRS 6979 16/14/2021 a decorrer 

 Total 264     Total 26 

Quadro 6 - Distribuição dos procedimentos concursais por UO 

 

 

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: 

• Revisão da metodologia de análise de riscos.  

• Identificação dos Fatores de Risco e a definição de responsabilidades, nas diversas 

áreas de atuação do INEM. 

• Contratualização com as Unidades Orgânicas objetivos operacionais quantificados com 

metas e indicadores de medida, aferidos com base na contratualização efetuada através 

do Quadro de Avaliação e Responsabilização para 2020 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. 
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• Cumprimento da auditoria externa ao Sistema de Gestão Integrado de Qualidade, 

Ambiente, Segurança e Formação Profissional, de acordo com os respetivos referenciais 

normativos.  

• 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.  

• Licenciamento de entidades para o transporte de doentes. 

• Formação de quadros superiores no Sistema de Gestão Anticorrupção, com base na 

norma NP ISO 37001. 

• Formação de quadros superiores em Contratação Pública pelo CEACP.  

 

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 2020/2022, foi 

definido para cada área/unidade, os riscos, as medidas que podem prevenir a sua ocorrência, bem 

como, os responsáveis envolvidos na gestão e monitorização do referido Plano. 

Para efeitos de monitorização do Plano foram identificadas como medidas a adotar: 

• A realização de auditorias internas para avaliação do grau de cumprimento das 

Medidas de Prevenção identificadas.  

• O acompanhamento para balanço, das Medidas de Prevenção. 

Em 2020, o INEM ministrou uma formação de interpretação da norma de Sistemas de Gestão 

Anticorrupção a quadros técnicos e Dirigentes/Responsáveis das Unidades Orgânicas, permitindo 

adquirir mais competências e ferramentas de gestão nesta matéria.  

 

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  
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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 2020/2022 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. 

 

Decisores Função e responsabilidade 

CD 

• Gestor do Plano 

• Define a política e objetivos anticorrupção, garantindo que se encontra 

alinhada com a estratégia do INEM. 

• Promover os recursos necessários e adequados à implementação do 

sistema de gestão anticorrupção. 

• Toma as medidas necessárias, inseridas na sua competência, no que 

respeita a práticas irregulares.  

Coordenador do GPCG 

• Apoia o CD na conceção e definição da política e objetivos de gestão de 

riscos e implementação do sistema de gestão. 

• Promove a comunicação com as Unidades Orgânicas no âmbito do sistema 

de gestão. 

• Apoia a monitorização e execução das medidas previstas e identificadas 

através do sistema de gestão. 

• Revê o Plano e elabora o Relatório Anual. 

• Promove a atualização do Sistema de Gestão. 

• Acompanha a execução das medidas previstas. 

• Elabora o relatório anual e de acompanhamento. 

• Monitoriza e acompanha a execução das medidas previstas e identificadas 

através do sistema de gestão. 
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• Executa auditorias internas do sistema a todas as áreas de risco 

identificadas.  

• Acompanha auditorias externas para avaliação do grau de cumprimento. 

Coordenador do GQ 
• Realizar programa de auditorias internas para avaliação do grau de 

cumprimento, de acordo com os requisitos do sistema. 

Gabinete Jurídico 

• Identifica e revê os requisitos legais no âmbito da corrupção e infrações 

conexas. 

• Recebe as denuncias de práticas, ou suspeitas de crimes. 

• Procede às diligências necessárias para dar resposta às comunicações de 

práticas irregulares. 

• Colabora com o coordenador do GPCG na análise de sugestões e 

reclamações, bem como, na promoção de comunicações seguras.  

Diretores/Coordenadores/
Responsáveis das 
Unidades Orgânicas/Áreas 

• Identificar e comunicar ao CD a ocorrência de risco. 

• Aplicar as medidas previstas no plano nas respetivas áreas de 

intervenção. 

• Responsabilizam-se pela eficácia das medidas de controlo do risco na sua 

esfera de atuação.  

Quadro 7 - Funções e Responsabilidades 

 

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, ambiente, segurança e formação 

profissional. 

• Qualidade do sistema de controlo interno. 

• Comunicação 

Áreas de Risco: 

• A gestão financeira. 

• A contratação pública. 
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• A gestão de recursos humanos, principalmente no que se prende com processos de 

recrutamento, avaliação de desempenho, processamento de vencimentos e, eventual 

conflito de interesses entre colaboradores internos e entidades externas clientes, no 

âmbito da formação. 

• Os sistemas de tecnologias e informação. 

• O relacionamento com o exterior. 

• A gestão logística e de infraestruturas. 

• Auditoria e Controlo. 

• A gestão administrativa. 

• As atividades transversais a toda a organização. 

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 baixo) em função de duas 

variáveis: 

• Probabilidade de ocorrência das situações que comportam o risco; 

• Impacto previsível, que se traduz nas consequências das infrações que pode suscitar. 

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 2020/2022.  

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

e Impacto Previsível.  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1 - Matriz de avaliação de risco 
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5. Ações de melhoria a implementar 

 

Identificam-se como principais ações de melhoria nas áreas de Gestão de Riscos de Corrupção 

e Infrações Conexas as seguintes: 

Formação: 

• Promover, transversalmente, a formação na área de prevenção de corrupção e infrações 

conexas.  

o Formação externa de cargos de direção e/ou quadros técnicos nomeados de todas 

as UO;  

o Formação interna de trabalhadores de BackOffice por UO; 

o Formação interna de Coordenadores TEPH e de Enfermagem por delegação 

regional; 

 

Ações de sensibilização: 

• Promover ações de sensibilização aos operacionais dos meios por via das coordenações de 

meios; 

• Promover a difusão dos princípios fundamentais de prevenção de corrupção e infrações 

conexas por todos os trabalhadores do instituto; 

 

Gestores de contrato 

• Promover formação na área de gestão de contratos, sempre que necessário; 

 

Plataformas:  

• Promover uma atualização do Sistema de Gestão de Processos garantido a correta 

aplicabilidade do Código dos Contrato Públicos; 

• Implementação da área de gestão de risco de corrupção e infrações conexas na plataforma 

de gestão de risco HER+, em prática no INEM; 

 

Contratação Pública: 

• Promover formação no âmbito do Código dos Contratos Públicos, a todos os colaboradores 

com permissões na componente de processo de aquisição tramitada no Sistema de Gestão 

de Processos do INEM (SGP); 
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 Auditorias 

• Definir critérios de auditoria e incorporação no programa anual de auditorias do INEM; 

• Elaboração das monitorizações anuais com base nas evidências recolhidas em auditorias às 

unidades Orgânicas; 

• Instituir o procedimento de pedido de escusa para profissionais quando são identificados 

conflitos de interesse no âmbito de auditorias, fiscalizações e acreditações; 

 

Iniciar implementação da norma de Gestão Anticorrupção 

Definição de grupo de trabalho para implementação da norma NP ISO 37001 – Sistemas de 

Gestão Anticorrupção; 
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Anexo I – Ações de Formação Realizadas 

Ações de Formação Realizadas 
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Administração Pública e Proteção de Dados      2      

Alterações ao Código dos Contratos Públicos e Medidas Especiais da 

Contratação Pública 
     3      

CCP Gestor de Contratos 3 10 2 3 10 8 1 6 7 2 1 

Código do Procedimento Administrativo para não juristas 1 1   12 9      

Contencioso Administrativo 1     1      

Auditor ISO IEC 27001:2013 – Sistemas de Gestão de Segurança da 

Informação 
     1      

Especialização em Compras e Contratos Públicos  1   1 2   4 2 1 

Gestão Financeira e Orçamental     1 3   1 1 1 

O Regulamento Geral de Proteção de Dados: na perspetiva de Gestão de 

Recursos Humanos 
    1       

Prestação de Contas      1   1   

Programa de Formação em Gestão Pública (FORGEP)         2   

Riscos Psicossociais e Stress no Trabalho 1 1    1   1   

SIADAP – Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na 

Administração Pública 
    1 1      

Total 6 13 2 3 26 32 1 6 16 5 3 
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Anexo II - Monitorização do plano – Situações de Risco e Medidas de Prevenção e Correção a adotar para Prevenção de Riscos 

de Corrupção e Infrações Conexas 

 

Legenda: 

 PO – Probabilidade de Ocorrência: 1 = Baixa | 2 = Média | 3 = Alta 

Probabilidade, que consiste na análise de o quão provável é, a ocorrência das situações que comportam o risco, ou seja, o quão fácil ou difícil é que determinado risco possa 

acontecer; 

 IP – Impacto Previsível: 1 = Baixo | 2 = Médio | 3 = Alto 

Impacto previsível, que faz referência às consequências das infrações que pode suscitar, ou seja, quais serão os prejuízos ou danos causados caso o risco incida de facto. 

 NS – Nível de Significância: ≤ 2 = Fraca | ≥ 3 ≤ 5  = Moderada | ≥ 6 = Elevada 

Significância, que consiste na conjugação da probabilidade e impacto previsível.  

 

 

Riscos Identificados Financeira 
Contratação 

Pública 

Recursos 

Humanos 

Auditoria e 

Controlo 

Logística e 

Infraestruturas 

Gestão 

Administrativa 

Relações 

Internas e 

Externas 

Níveis de 

Risco 

Elevada 2 6 1 2 4 6 10 

Moderada 1 - 7 7 1 - - 

Fraca - - - - - - - 

Medidas de Prevenção Financeira 
Contratação 

Pública 
Recursos 

Humanos 
Auditoria e 

Controlo 
Logística e 

Infraestruturas 
Gestão 

Administrativa 

Relações 

Internas e 

Externas 

Grau de 

Execução 

Previstas 10 28 19 31 19 26 39 

Implementadas 10 28 18 30 19 26 39 

Em Curso - - 1 1 - - - 
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Gestão Financeira 

Nº Risco Potencial PO IP NS Medidas de prevenção Status Execução Comentário às medidas executadas 

1 
Deficiente gestão de dinheiros e valores 

públicos 
3 3 9 

Conferência da informação/controlo interno 

da atividade relacionada com a gestão 

financeira;  

Monitorização do cumprimento do 

regulamento de fundo de maneio fazendo 

atualizações ao mesmo em função de 

verificação de necessidade de alterações; 

Implementação de política de controlo 

interno; 

Segregação de funções; 

Registo exaustivo de todos os atos sujeitos a 

pagamento no sistema informático da 

contabilidade; 

Validação da receção do bem ou da 

realização do serviço, nos termos da 

adjudicação, antes do pagamento; 

Dupla validação rigorosa do processamento 

mensal de vencimentos e compensações; 

Validação hierárquica dos processamentos 

de despesa.  

✓ 
Medidas 

implementadas 

O sistema de validação de faturas no SGP 

funciona perfeitamente para a confirmação 

se o bem foi entregue ou o serviço foi 

prestado. Já quanto à validação das 

obrigações contratuais, cabe a cada gestor 

do contrato, pelo que as declarações 

“declaro que os bens foram entregues 

/serviços foram prestados” e “declaro que a 

entrega/ os serviços prestados respeitam as 

cláusulas contratuais” deveriam ser expressas 

nesse circuito, para consciencializar os 

aprovadores da amplitude da sua 

responsabilidade na validação das faturas. 

Todas as autorizações de pagamento são 

visadas pela Coordenadora e pelo Diretor 

antes de serem submetidas superiormente. 

Existe um processo sistemático de controlo de 

certidões na área da contabilidade com um 

controlo de segundo nível na unidade de 

tesouraria. 

O sistema de informação orçamental não 

permite o registo de pagamentos sem o 

registo prévio de cabimento e compromisso, 

pelo que se tal ocorresse era visível nas 

reconciliações bancárias, o que não 

acontece. 

As classificações dos cabimentos são 

verificadas pelos superiores hierárquicos. O 

processamento da despesa também sofre um 

controlo de segundo nível pelos superiores 

hierárquicos quer aquando da verificação 

das autorizações de pagamentos quer 

aquando das conferências de final do mês. A 

contabilidade e unidade de tesouraria 
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asseguram a segregação de funções entre o 

processamento da despesa e dos 

pagamentos. 

Este risco está dependente do processamento 

dos vencimentos. A DGF procede à 

conferência e pagamento dos abonos que 

são processados, não validando as 

autorizações prévias. Não são pagos abonos 

não processados ou não autorizados se fora 

do processamento. 

2 

Discrepância de valores na liquidação das 

taxas de registo, de contribuição regulatória e 

de vistoria. 

3 2 6 
Realização de auditorias de controlo 

financeiro. 
✓ 

Medidas 

implementadas 

São realizadas conferências semestrais entre o 

montante processado pelas seguradoras e o 

montante calculado pela ASF, nos casos dos 

seguros. 

3 
Existência de valores cobrados por meio de 

cheques e não depositados. 
3 3 9 

Depósitos diários dos valores recebidos com 

registo nos sistemas informáticos de suporte. 
✓ 

Medidas 

implementadas 

Os documentos pagos por meio de cheque 

são atualmente residuais. Não obstante a 

cobrança da receita é realizada numa base 

diária e os montantes da receita em aberto 

nas reconciliações bancárias são reduzidos.  
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Contratação Pública 

Nº Risco Potencial PO IP NS Medidas de prevenção Status Execução Comentário às medidas executadas 

4 
Aquisição de vantagens indevidas por parte 

dos responsáveis pela execução contratual 
3 3 9 

Segregação de funções; 

Formação contínua/sensibilizações sobre 

corrupção e infrações conexas; 

Distribuição aleatória de processos pelos 

diferentes trabalhadores; 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM; 

Obrigatoriedade de atuação com plena 

isenção; 

✓ 
Medidas 

implementadas 

Instituído o princípio da segregação de 

funções nas várias fases do procedimento de 

contratação pública, existindo um circuito 

com controlo interno da cada Serviço 

interveniente com validação hierárquica do 

procedimento.  

Sensibilização dos responsáveis para o 

cumprimento rigoroso das normas presentes 

no Código de Ética 

Instituído o procedimento de recolha de 

declarações de inexistência de conflito de 

interesses 

5 
Deficiente instrução dos procedimentos de 

aquisição de bens e serviços. 
3 3 9 

Aplicação rigorosa do Código dos Contratos 

Públicos. 

Formação contínua nos diversos domínios da 

Contratação Pública; 

Implementação de sistema de controlo de 

montantes totais adjudicados em ajustes 

diretos por fornecedor; 

Plano anual de compras de acordo com as 

necessidades dos serviços; 

Levantamento de necessidades prévio. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

Realização de formação específica na área 

da contratação pública. 

Instrução dos processos através do Sistema de 

Gestão de Processos, parametrizado para o 

cumprimento das várias fases do 

procedimento aquisitivo e utilização de 

plataforma eletrónica de contratação 

também parametrizada com as fases do 

procedimento. 

Procedimento instituído de exigência de 

justificação com validação hierárquica. 

6 
Existência de relação profissional ou comercial 

com terceiros. 
3 3 9 

Comunicação obrigatória de qualquer 

impedimento para o tratamento de assuntos 

que tenham sido atribuídos, por força da 

existência de qualquer relação com as 

entidades intervenientes; 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM; 

✓ 
Medidas 

implementadas 

O INEM estabelece, desde o momento da 

integração dos profissionais e ao longo do 

período de permanência, um conjunto de 

ações de sensibilização, seja por meio de 

formações, reuniões, comunicações digitais 

ou presenciais, relacionadas com o seu 

Código de Ética dos Profissionais do INEM, 

Código de Boa Conduta, Política de 
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Formação contínua/sensibilizações sobre 

corrupção e infrações conexas. 

Segurança de Dados Pessoais dos Utentes e 

Regulamento Geral de Proteção de Dados. O 

INEM proporciona também formação na área 

de gestão de riscos de corrupção e infrações 

conexas. Os trabalhadores encontram-se 

ainda ao abrigo do dever de sigilo profissional, 

incorrendo em ação disciplinar em caso de 

incumprimento. 

Os profissionais estão sensibilizados a 

informarem os seus superiores sempre que se 

encontrem em posição de conflito de 

interesses, sendo solicitada pelo próprio 

escusa no tratamento do processo oriundo 

dessa incompatibilidade.  

7 

Favorecimento na seleção de fornecedores 

de bens e prestadores de serviço, incluindo os 

de formação. 

3 3 9 

Exigência de fundamentação objetiva da 

escolha de outro tipo de procedimento mais 

restritivo da concorrência; 

Exigência de rigorosa justificação e 

documentação para aplicação de ajuste 

direto cm base em critérios materiais; 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM; 

Distribuição aleatória de processos pelos 

diferentes trabalhadores. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

Instituído o procedimento de exigência de 

justificação com validação hierárquica. 

 

8 
Incumprimento das regras e normas do 

Código de Contratos Públicos. 
3 3 9 

Aplicação rigorosa do Código dos Contratos 

Públicos. 

Formação contínua nos diversos domínios da 

Contratação Pública; 

Segregação de funções; 

Processo de gestão de compras e 

contratação certificado no âmbito do sistema 

de gestão da qualidade. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

Realização de formação específica na área 

da contratação pública. 

Instrução dos processos através do Sistema de 

Gestão de Processos, parametrizado para o 

cumprimento das várias fases do 

procedimento aquisitivo e utilização de 

plataforma eletrónica de contratação 

também parametrizada com as fases do 

procedimento. 

Procedimento instituído de exigência de 

justificação com validação hierárquica. 
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9 

Inexistência de controlo da execução de 

contratos de aquisição de bens e/ou serviços, 

pelos gestores de contrato. 

3 3 9 

Análise e cumprimento das obrigações 

contratuais inerentes aos contratos e/ou 

prestações em curso; 

Definição clara no processo de gestão de 

compras e contratação pública, das 

circunstâncias que podem determinar a 

concessão de prorrogações, suspensões ou 

outras figuras que impliquem a alteração dos 

calendários e prazos estabelecidos tendo em 

consideração o tipo e natureza do contrato; 

Obrigatoriedade de ser objeto de informação 

a justificação clara e precisa dos factos que 

determinem a alteração dos calendários e 

prazos estabelecidos para o fornecimento de 

bens e serviços; 

Aplicação de multas e outras sanções 

previstas na lei e no caderno de encargos 

para o não cumprimento das obrigações 

contratuais e da calendarização ou prazos 

das aquisições de bens ou serviços. 

Definição no contrato os elementos 

responsáveis pela gestão, acompanhamento 

e validação final dos serviços prestados/bens 

fornecidos. 

Existência de auditoria a fornecedores; 

Aplicação do processo de avaliação de 

fornecedores. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

Procedimento de nomeação do gestor do 

contrato instituído com a informação aos 

nomeados das atribuições da função. 

São realizadas ações de formação sobre as 

atribuições do gestor do contrato destinadas 

a elementos que desempenham ou podem 

vir a desempenhar a função de gestor do 

contrato por forma a terem o conhecimento 

de todos os aspetos a ter presente no 

acompanhamento da execução do contrato. 
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Recursos Humanos 

Nº Risco Potencial PO IP NS Medidas de prevenção Status Execução Comentário às medidas executadas 

10 

Acesso indevido a informação pessoal como 

tentativa de obter uma vantagem indevida 

perante terceiros. 

3 2 6 

Os processos individuais apenas estão 

acessíveis ao Conselho Diretivo e aos 

elementos das Delegações Regionais com 

funções de secretariado de recursos 

humanos; 

Desmaterialização dos processos individuais 

com níveis de acesso restrito e controlados 

informaticamente. 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM. 

 
Medidas em 

implementação 

Os processos individuais encontram-se 

acondicionados em armários fechados de 

acesso restrito.  

Atualmente, está em curso o processo de 

desmaterialização dos processos individuais 

dos trabalhadores.  

11 
Atribuição de remuneração ou compensação 

indevida. 
3 2 6 

Validação do registo biométrico dos 

trabalhadores pelo superior hierárquico; 

Recurso a dupla validação rigorosa do 

processamento mensal de vencimentos e 

compensações; 

Validação hierárquica dos processamentos. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

Existe uma segregação de funções entre a 

fase de processamento e lançamento por 

forma a permitir uma dupla validação da 

informação. 

12 

Critérios de recrutamento com margem de 

discricionariedade e critérios preferenciais 

pouco objetivos, permitindo o favorecimento 

ou prejuízo na seleção de candidatos. 

2 3 6 

Elaboração rigorosa e objetiva de critérios 

de recrutamento e reforço da 

fundamentação das decisões de contratar; 

Aplicação rigorosa da Lei. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

O DGRH intervém em todos os procedimentos 

quer no esclarecimento e acompanhamento 

dos Júris de Procedimentos Concursais, quer 

pela Integração de elemento do DGRH, com 

formação adequada, no júri do 

procedimento concursal; São cumpridas as 

normas legais imperativas relativas a métodos 

de seleção por carreira. 

13 
Deslocações sem autorização prévia do 

dirigente e devidamente fundamentada. 
3 2 6 

Existência de prévia autorização de 

deslocação pelo responsável hierárquico 

com preenchimento do boletim diário de 

serviço.  

✓ 
Medida 

implementada 
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14 

Inadequação do levantamento de 

necessidades de formação associada ao 

serviço, para benefício do trabalhador. 

2 2 4 

Validação hierárquica do levantamento de 

necessidades formativas para os 

trabalhadores; 

Plano de formação anual aprovado pelo 

CD; 

✓ 
Medidas 

implementadas 

O levantamento de necessidade é efetuado 

em pirâmide garantindo a validação do 

superior hierárquico da adequação das 

ações identificadas à função do trabalhador. 

15 

Interferência na avaliação de desempenho 

de trabalhadores, pelo(s) superior(es) 

hierárquico(s). 

2 3 6 

Implementação da ferramenta GEADAP; 

Aplicação do processo de avaliação de 

desempenho; 

Cumprimento rigoroso da legislação 

aplicável; 

Aplicação do dever de diligencia. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

Iniciou-se a implementação e carregamento 

de informação na 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 do INEM, I.P. 

Não obstante, a avaliação de desempenho 

efetua-se de acordo com o SIADAP. 

16 
Potencial discricionariedade no processo de 

avaliação de trabalhadores. 
2 2 4 

Aplicação de critério objetivos e uniformes, 

nomeadamente através do Conselho 

Coordenador de Avaliação e 

Monitorização. 

✓ 
Medida 

implementada 

O CCA emite as orientações para a 

elaboração dos objetivos, sendo estes 

estabelecidos e aceites as chefias e os 

trabalhadores. As reuniões de 

acompanhamento podem ser melhoradas no 

sentido de antever a necessidade de 

implementação de medidas corretivas ou 

revisão de indicadores face às metas 

propostas. 
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17 
Quebra de sigilo e divulgação de informação 

referente ao processo de seleção a terceiros. 
3 3 9 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM; 

Obrigatoriedade de atuação com plena 

isenção, integridade, confidencialidade e 

sigilo; 

Formação contínua/sensibilização sobre 

corrupção e infrações conexas. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

O INEM estabelece, desde o momento da 

integração dos profissionais e ao longo do 

período de permanência, um conjunto de 

ações de sensibilização, seja por meio de 

formações, reuniões, comunicações digitais 

ou presenciais, relacionadas com o seu 

Código de Ética dos Profissionais do INEM, 

Código de Boa Conduta, Política de 

Segurança de Dados Pessoais dos Utentes e 

Regulamento Geral de Proteção de Dados. O 

INEM proporciona também formação na área 

de gestão de riscos de corrupção e infrações 

conexas. Os trabalhadores encontram-se 

ainda ao abrigo do dever de sigilo profissional, 

incorrendo em ação disciplinar em caso de 

incumprimento. 
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Auditoria e Controlo 

Nº Risco Potencial PO IP NS Medidas de prevenção Status Execução Comentário às medidas executadas 

18 
Acessos informáticos indevidos para 

fornecimento de informações a terceiros. 
3 3 9 

Monitorização e atualização do cumprimento 

de Política de Segurança da Informação e 

Controlo de Acessos fazendo atualizações em 

função de verificação de necessidade de 

alterações; 

Interoperacionalidade das várias aplicações 

permitindo o cruzamento de informação; 

Protocolos de acesso para fornecedores e 

rastreabilidade dos acessos. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

Está em curso a implementação da norma 

Isso 27001 – Sistema de Gestão de Segurança 

da Informação. 

Existe um conjunto de requisitos que os 

fornecedores têm de cumprir de forma a 

responsabilizá-los em caso de adulteração de 

informação ou fuga da mesma. 

Encontra-se implementado um sistema de 

monitorização total sobre a rede e os seus 

vários elementos. 

19 
Adulteração de conclusões de auditorias, 

fiscalizações ou inquéritos. 
2 3 6 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM; 

Formação contínua/sensibilização sobre 

corrupção e infrações conexas; 

Realização e validação dos relatórios com 

informações de todos os elementos da 

equipa; 

Existência de perfil de funções. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

O INEM estabelece, desde o momento da 

integração dos profissionais e ao longo do 

período de permanência, um conjunto de 

ações de sensibilização, seja por meio de 

formações, reuniões, comunicações digitais 

ou presenciais, relacionadas com o seu 

Código de Ética dos Profissionais do INEM, 

Código de Boa Conduta, Política de 

Segurança de Dados Pessoais dos Utentes e 

Regulamento Geral de Proteção de Dados. O 

INEM proporciona também formação na área 

de gestão de riscos de corrupção e infrações 

conexas. Os trabalhadores encontram-se 

ainda ao abrigo do dever de sigilo profissional, 

incorrendo em ação disciplinar em caso de 

incumprimento. 

Os profissionais estão sensibilizados a 

informarem os seus superiores sempre que se 

encontrem em posição de conflito de 

interesses, sendo solicitada pelo próprio 

escusa no tratamento do processo oriundo 

dessa incompatibilidade.  
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Os processos são ainda executados segundo 

critérios de verificação definidos e 

uniformizados. 

Os elementos constituintes destas equipas 

passam por um processo de seleção e 

formação antes do início de funções de 

regulação ou fiscalização. 

20 

Ausência de rigor, isenção e objetividade nas 

auditorias, fiscalizações ou inquéritos 

realizados. 

2 2 4 

Uniformização de comportamentos através 

de listas de verificação; 

Acompanhamento dos novos trabalhadores 

em funções de auditoria, fiscalização ou 

inquéritos por trabalhadores “sénior”; 

Realização de reuniões prévias para definição 

dos objetivos das ações e esclarecimento de 

eventuais dúvidas; 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

O INEM executa as suas auditorias tendo por 

base o seu programa anual de auditorias 

onde se encontram estabelecidos os critérios 

de verificação. Por outro lado, os auditores 

internos do instituto, passam por um processo 

de seleção, formação e integração na bolsa 

de auditores antes de se iniciarem funções 

como auditores. 

21 

Deficiente acompanhamento das 

constatações e/ou recomendações dos 

relatórios de auditoria interna e externa. 

2 3 6 

Monitorização sistemática e contínua do 

plano de ações e acompanhamento das 

atividades; 

Informatização do registo e tratamento das 

constatações, através da plataforma de 

Gestão da Qualidade; 

Sistema de Gestão da Qualidade 

implementado e certificado por entidade 

externa. 

 
Medidas em 

implementação 

Quando identificada uma Não 

Conformidade, é realizada uma ficha de 

tratamento com identificação da causa raiz, 

das ações a realizar, prazos e responsáveis. 

Encontra-se em curso a informatização do 

processo de tratamento através da 

plataforma de Gestão da Qualidade. 

22 
Existência de relação profissional ou comercial 

com terceiros. 
3 3 9 

Distribuição aleatória de processos pelos 

diferentes trabalhadores; 

Garantia do respeito integral, pelos 

trabalhadores, e dos procedimentos 

instituídos; 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM; 

✓ 
Medidas 

implementadas 

O INEM estabelece, desde o momento da 

integração dos profissionais e ao longo do 

período de permanência, um conjunto de 

ações de sensibilização, seja por meio de 

formações, reuniões, comunicações digitais 

ou presenciais, relacionadas com o seu 

Código de Ética dos Profissionais do INEM, 

Código de Boa Conduta, Política de 

Segurança de Dados Pessoais dos Utentes e 

Regulamento Geral de Proteção de Dados. O 
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Comunicação obrigatória de qualquer 

impedimento para o tratamento de assuntos 

que tenham sido atribuídos, por força da 

existência de qualquer relação com as 

entidades intervenientes. 

INEM proporciona também formação na área 

de gestão de riscos de corrupção e infrações 

conexas. Os trabalhadores encontram-se 

ainda ao abrigo do dever de sigilo profissional, 

incorrendo em ação disciplinar em caso de 

incumprimento. 

Os profissionais estão sensibilizados a 

informarem os seus superiores sempre que se 

encontrem em posição de conflito de 

interesses, sendo solicitada pelo próprio 

escusa no tratamento do processo oriundo 

dessa incompatibilidade.  

23 
Falha de controlo da qualidade dos serviços 

prestados aos clientes. 
3 2 6 

Supervisão e revisão dos procedimentos 

adotados e dos serviços propostos; 

Adoção e difusão das melhores práticas e 

conhecimentos; 

Segregação de funções; 

Monitorização sistemática dos resultados e 

implementação de ações corretivas e 

preventivas; 

Controlo hierárquico dos procedimentos 

realizados; 

Realização de reuniões de equipa, nas quais 

são expostos casos concretos, esclarecidas 

dúvidas, divulgados procedimentos a adotar 

e planificado os trabalhos a realizar. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

São realizadas auditorias internas de acordo 

com o programa de auditorias do INEM e 

outras extraplano para controlo de processos 

e minimização de riscos identificadas. 

24 

Não atuação em situação de irregularidades 

ou atos ilícitos, tendo conhecimento dos 

factos. 

2 3 6 

Uniformização de comportamentos através 

de listas de verificação; 

Acompanhamento dos novos trabalhadores 

em funções de auditoria, fiscalização ou 

inquéritos por trabalhadores “sénior”; 

Realização de reuniões prévias para definição 

dos objetivos das ações e esclarecimento de 

eventuais dúvidas; 

✓ 
Medidas 

implementadas 

O INEM estabelece, desde o momento da 

integração dos profissionais e ao longo do 

período de permanência, um conjunto de 

ações de sensibilização, seja por meio de 

formações, reuniões, comunicações digitais 

ou presenciais, relacionadas com o seu 

Código de Ética dos Profissionais do INEM, 

Código de Boa Conduta, Política de 

Segurança de Dados Pessoais dos Utentes e 

Regulamento Geral de Proteção de Dados. O 

INEM proporciona também formação na área 
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Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM; 

Dever de diligência e serviço público. 

de gestão de riscos de corrupção e infrações 

conexas. Os trabalhadores encontram-se 

ainda ao abrigo do dever de sigilo profissional, 

incorrendo em ação disciplinar em caso de 

incumprimento. 

Os profissionais estão sensibilizados a 

informarem os seus superiores sempre que se 

encontrem em posição de conflito de 

interesses, sendo solicitada pelo próprio 

escusa no tratamento do processo oriundo 

dessa incompatibilidade.  

25 

Não cumprimento das recomendações 

produzidas em relatório da Inspeção Geral 

das Finanças. 

2 3 6 

Monitorização sistemática e contínua do 

plano de ações e acompanhamento das 

atividades. 
✓ 

Medida 

implementada 

Em situações de deteção de não 

conformidade identificadas por ações de 

controlo e fiscalização do IGF o INEM 

estabelece um plano de ação com vista a 

promover o tratamento devido das 

constatações identificadas e a potenciar a 

melhoria dos processos. 

26 

Utilização indevida dos sistemas de 

informação face à natureza das funções 

desempenhadas e responsabilidades dos 

trabalhadores, com vista a obter vantagem 

indevida. 

3 2 6 

Levantamento dos sistemas/aplicações 

informáticas, com identificação da natureza 

dos correspondentes acessos (administração, 

utilização, consulta, …) e análise critica face à 

natureza da informação e funções 

desempenhadas. 

✓ 
Medida 

implementada 

Implementada a política de acessos baseada 

no single sign on. 
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Logística e Infraestruturas 

Nº Risco Potencial PO IP NS Medidas de prevenção Status Execução Comentário às medidas executadas 

27 

Apropriação/utilização 

indevida de bens públicos, 

para fins privados. 

2 3 6 

Existência de base de dados de bens; 

Verificação periódica dos bens; 

Realização periódica de inventários. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

Para além de estarem inventariados e integrarem uma base 

de dados, a esmagadora maioria destes bens são 

equipamentos integrados nas infraestruturas (aparelhos de ar 

condicionado, geradores, termoacumuladores, etc.), pelo 

que o risco de apropriação/utilização é reduzido. 

28 

Aquisição de vantagens 

indevidas por parte dos 

trabalhadores envolvidos na 

gestão e manutenção de 

frota, equipamentos e/ou 

infraestruturas. 

3 3 9 

Segregação de funções; 

Validação hierárquica dos trabalhos; 

Formação contínua/sensibilizações sobre 

corrupção e infrações conexas; 

Distribuição aleatória de processos pelos 

diferentes trabalhadores; 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM; 

Obrigatoriedade de atuação com plena 

isenção. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

O INEM estabelece, desde o momento da integração dos 

profissionais e ao longo do período de permanência, um 

conjunto de ações de sensibilização, seja por meio de 

formações, reuniões, comunicações digitais ou presenciais, 

relacionadas com o seu Código de Ética dos Profissionais do 

INEM, Código de Boa Conduta, Política de Segurança de 

Dados Pessoais dos Utentes e Regulamento Geral de 

Proteção de Dados. O INEM proporciona também formação 

na área de gestão de riscos de corrupção e infrações 

conexas. Os trabalhadores encontram-se ainda ao abrigo do 

dever de sigilo profissional, incorrendo em ação disciplinar 

em caso de incumprimento. 

Os profissionais estão sensibilizados a informarem os seus 

superiores sempre que se encontrem em posição de conflito 

de interesses, sendo solicitada pelo próprio escusa no 

tratamento do processo oriundo dessa incompatibilidade. 
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29 

Deficiente controlo da gestão 

de frota, equipamentos e/ou 

instalações, por favorecimento 

pessoal ou de terceiros. 

3 3 9 

Dupla validação das análises efetuadas aos 

processos antes da conclusão; 

Ações planeadas sujeitas a aprovação do 

CD; 

Existência de entidade externa para gestão 

de frota; 

Monitorização sistemática e contínua do 

plano de ações e acompanhamento das 

atividades. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

Todos os orçamentos são remetidos para o email da gestão 

de frota ao qual todos os elementos do GLO têm acesso.  

Todos os orçamentos são analisados a nível de valores dos 

componentes e garantias sendo inseridos em plataforma 

informática própria do INEM e excel para registo. 

Orçamentos acima dos 10.000€ são colocados à aprovação 

do CD. 

 Todos os orçamentos superiores a 1.000€ da gestora de frota 

devem ser autorizados pelo Coordenador do GLO. 

Ao nível das instalações, são realizados estudos de 

viabilidade de investimentos. 

O GGI elaborou um plano de renovação de instalações 

para os próximos anos, recorrendo, sempre que possível a 

financiamento externo ao abrigo dos fundos nacionais e 

internacionais.  

Todas os serviços de manutenção e conservação das 

infraestruturas são acompanhados e controlados pelo GGI.  

30 

Extravio, deterioração ou 

destruição de equipamento 

para favorecimento pessoal ou 

de terceiros. 

3 3 9 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM; 

Dever de zelo pela propriedade do INEM; 

Análise das causas que determinam a ação e 

validação hierárquica das conclusões; 

Instauração de processos de inquérito sempre 

que se justifique.  

✓ 
Medidas 

implementadas 

É efetuada a monitorização constante da possibilidade de 

uso indevido das instalações e bens do INEM, pela direção 

intermédia e pelos responsáveis das áreas operacionais. O 

controlo da utilização e ainda auxiliado pelo inventário de 

bens do INEM.  

O INEM possui ainda um serviço de vigilância afeto a todos 

os edifícios sob a responsabilidade do instituto e mantêm a 

segurança, vigilância e proteção de pessoas e bens.  

31 
Utilização indevida de viaturas 

para fins privados. 
3 3 9 

Aplicação rigorosa do Regulamento de Uso 

de Veículos do INEM; 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

O INEM possui um Regulamento de Uso de Veículos do INEM 

e são asseguradas as monitorizações mensais da sua 

utilização. 

São realizadas auditorias de acordo com o seu programa de 

auditorias. 
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Gestão Administrativa 

Nº Risco Potencial PO IP NS Medidas de prevenção Status Execução Comentário às medidas executadas 

32 

Ausência de mecanismos explícitos que 

identifiquem e impeçam a ocorrência de 

conflitos de interesses. 

3 3 9 

Comunicação obrigatória de qualquer 

impedimento para o tratamento de assuntos 

que tenham sido atribuídos, por força da 

existência de qualquer relação com os 

intervenientes; 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM; 

Formação contínua/sensibilização sobre 

corrupção e infrações conexas. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

Os profissionais estão sensibilizados a 

informarem os seus superiores sempre que se 

encontrem em posição de conflito de 

interesses, sendo solicitada pelo próprio 

escusa no tratamento do processo oriundo 

dessa incompatibilidade. 

33 
Ausência de rigor, isenção e objetividade na 

realização das atividades. 
3 3 9 

Uniformização de comportamentos através 

de procedimentos instituídos; 

Validação hierárquica das tarefas 

desempenhadas; 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM; 

Realização de reuniões de equipa, nas quais 

são expostos casos concretos, esclarecidas 

dúvidas, divulgados procedimentos a adotar 

e planificado os trabalhos a realizar. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

O INEM estabelece, desde o momento da 

integração dos profissionais e ao longo do 

período de permanência, um conjunto de 

ações de sensibilização, seja por meio de 

formações, reuniões, comunicações digitais 

ou presenciais, relacionadas com o seu 

Código de Ética dos Profissionais do INEM, 

Código de Boa Conduta, Política de 

Segurança de Dados Pessoais dos Utentes e 

Regulamento Geral de Proteção de Dados. O 

INEM proporciona também formação na área 

de gestão de riscos de corrupção e infrações 

conexas. Os trabalhadores encontram-se 

ainda ao abrigo do dever de sigilo profissional, 

incorrendo em ação disciplinar em caso de 

incumprimento. 

Os dirigentes têm como prática corrente, a 

realização de reuniões de equipa como boa 

prática de organização, monitorização e 

funcionamento dos serviços. 



ANEXO II - MONITORIZAÇÃO DO PLANO – SITUAÇÕES DE RISCO E MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CORREÇÃO A ADOTAR PARA PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 

 

INEM 
 

RELATÓRIO ANUAL GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS 2021 43 

 

34 

Existência de discricionariedade no 

tratamento de processos de âmbito 

disciplinar. 

3 3 9 

Distribuição aleatória de processos pelos 

diferentes trabalhadores; 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM; 

Validação hierárquica dos resultados dos 

processos; 

Comunicação obrigatória de qualquer 

impedimento para o tratamento de assuntos 

que tenham sido atribuídos, por força da 

existência de qualquer relação com os 

intervenientes; 

Uniformização da metodologia de análise, 

qualitativa e quantitativa, aplicada aos 

processos. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

Os processos são distribuídos de forma 

aleatória. 

Encontra-se garantido o respeito dos 

trabalhadores. 

Está patente a observação por todos os 

trabalhadores do Código de Ética. 

São monitorizados a atuação dos 

trabalhadores com vista à avaliação da 

isenção na sua atuação.  

Todos os processos são previamente validados 

pela Coordenadora do GJ. 

As decisões são submetidas ao CD para 

apreciação final. 

Os profissionais estão sensibilizados a 

informarem os seus superiores sempre que se 

encontrem em posição de conflito de 

interesses, sendo solicitada pelo próprio 

escusa no tratamento do processo oriundo 

dessa incompatibilidade. 

35 

Intervenção desigual nos diferentes processos 

administrativos em função do prestador, 

reclamante ou exponente envolvido. 

3 3 9 

Distribuição aleatória de processos pelos 

diferentes trabalhadores; 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM; 

Formação contínua/sensibilização sobre 

corrupção e infrações conexas; 

Validação hierárquica das tarefas 

desempenhadas. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

Os processos são distribuídos de forma 

aleatória. 

Encontra-se garantido o respeito dos 

intervenientes. 

Está patente a observação por todos os 

trabalhadores do Código de Ética. 

São monitorizados a atuação dos 

trabalhadores com vista à avaliação da 

isenção na sua atuação.  

Todos os processos são previamente validados 

pelo superior hierárquivo. 

Os profissionais estão sensibilizados a 

informarem os seus superiores sempre que se 

encontrem em posição de conflito de 

interesses, sendo solicitada pelo próprio 
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escusa no tratamento do processo oriundo 

dessa incompatibilidade. 

36 

Tratamento discriminatório ou favorecimento 

de entidades, envolvidas em processos 

judiciais com o INEM, com recurso a utilização 

indevida da informação e quebra sigilo. 

3 3 9 

Distribuição aleatória de processos pelos 

diferentes trabalhadores; 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM; 

Formação contínua/sensibilização sobre 

corrupção e infrações conexas; 

Validação hierárquica das tarefas 

desempenhadas; 

Comunicação obrigatória de qualquer 

impedimento para o tratamento de assuntos 

que tenham sido atribuídos, por força da 

existência de qualquer relação com os 

intervenientes; 

Ações realizadas sujeitas a aprovação do CD. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

Os processos são distribuídos de forma 

aleatória. 

Está patente a observação por todos os 

trabalhadores do Código de Ética. 

São monitorizados a atuação dos 

trabalhadores com vista à avaliação da 

isenção na sua atuação.  

Todos os processos são previamente validados 

pela Coordenadora do GJ. 

As decisões são submetidas ao CD para 

apreciação final. 

Os profissionais estão sensibilizados a 

informarem os seus superiores sempre que se 

encontrem em posição de conflito de 

interesses, sendo solicitada pelo próprio 

escusa no tratamento do processo oriundo 

dessa incompatibilidade. 

37 
Violação da correspondência e do dever de 

sigilo para obtenção de vantagem indevida. 
3 3 9 

Procedimento interno de tratamento de 

expediente; 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM; 

Obrigatoriedade de atuação com plena 

isenção; 

Formação contínua/sensibilização sobre 

corrupção e infrações conexas. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

O INEM estabelece, desde o momento da 

integração dos profissionais e ao longo do 

período de permanência, um conjunto de 

ações de sensibilização, seja por meio de 

formações, reuniões, comunicações digitais 

ou presenciais, relacionadas com o seu 

Código de Ética dos Profissionais do INEM, 

Código de Boa Conduta, Política de 

Segurança de Dados Pessoais dos Utentes e 

Regulamento Geral de Proteção de Dados. O 

INEM proporciona também formação na área 

de gestão de riscos de corrupção e infrações 

conexas. Os trabalhadores encontram-se 

ainda ao abrigo do dever de sigilo profissional, 

incorrendo em ação disciplinar em caso de 

incumprimento. 
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Relações Internas e Externas 

Nº Risco Potencial PO IP NS Medidas de prevenção Status Execução Comentário às medidas executadas 

38 
Abuso de poder associado aos superiores 

hierárquicos. 
3 3 9 

Cumprimento da legislação aplicável, em 

particular no que respeita à composição e 

designação, incompatibilidades, 

impedimentos, mandato, funcionamento, 

deveres de diligência, reserva e sigilo e 

responsabilidade civil, criminal, disciplinar e 

financeira. 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM; 

Implementação de canal de comunicação 

de riscos psicossociais, através da plataforma 

de gestão de risco; 

Implementação de canal de comunicação 

de denuncias; 

Formação contínua/sensibilização sobre 

corrupção e infrações conexas. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

O núcleo de dirigentes tem presente o 

cumprimento total das regras, sendo 

garantido o respeito dos trabalhadores com 

observância do Código de Ética, Código de 

Boa Conduta e da legislação aplicável. O 

INEM possui um sistema de notificações que 

permite a qualquer profissional reportar riscos 

psicossociais, sejam de colegas sejam do 

superior hierárquico. 

39 

Aceitação de favores ou favorecimentos 

ilícitos em troca de vantagens e/ou 

benefícios. 

3 3 9 

Cumprimento da legislação aplicável, em 

particular no que respeita à composição e 

designação, incompatibilidades, 

impedimentos, mandato, funcionamento, 

deveres de diligência, reserva e sigilo e 

responsabilidade civil, criminal, disciplinar e 

financeira. 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM; 

Formação contínua/sensibilização sobre 

corrupção e infrações conexas; 

Obrigatoriedade de atuação com plena 

isenção. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

O INEM estabelece, desde o momento da 

integração dos profissionais e ao longo do 

período de permanência, um conjunto de 

ações de sensibilização, seja por meio de 

formações, reuniões, comunicações digitais 

ou presenciais, relacionadas com o seu 

Código de Ética dos Profissionais do INEM, 

Código de Boa Conduta, Política de 

Segurança de Dados Pessoais dos Utentes e 

Regulamento Geral de Proteção de Dados. O 

INEM proporciona também formação na área 

de gestão de riscos de corrupção e infrações 

conexas. 
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40 

Arbitrariedade e discricionariedade de 

tratamento de processos para favorecimento 

ou prejuízo em função da entidade ou 

trabalhador. 

3 3 9 

Comunicação obrigatória de qualquer 

impedimento para o tratamento de assuntos 

que tenham sido atribuídos, por força da 

existência de qualquer relação com os 

intervenientes; 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM; 

Distribuição aleatória de processos pelos 

diferentes trabalhadores; 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM; 

Formação contínua/sensibilização sobre 

corrupção e infrações conexas; 

Validação hierárquica das tarefas 

desempenhadas. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

Todos os pedidos de parecer e de 

informações por entidades externas seguem 

um fluxo de tratamento de dados, 

previamente definido. A resposta a estes 

pedidos é sempre validada pelo superior 

hierárquico com competência para o efeito, 

ou pelo CD sempre que a dimensão e âmbito 

o justifique. 

41 

Ausência de rigor, integridade, 

responsabilidade, transparência, isenção e 

objetividade no desempenho das funções e 

quebra dos valores e deveres institucionais. 

3 3 9 

Uniformização de comportamentos através 

de procedimentos instituídos; 

Validação hierárquica das tarefas 

desempenhadas; 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM; 

Realização de reuniões de equipa, nas quais 

são expostos casos concretos, esclarecidas 

dúvidas, divulgados procedimentos a adotar 

e planificado os trabalhos a realizar. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

O INEM estabelece, desde o momento da 

integração dos profissionais e ao longo do 

período de permanência, um conjunto de 

ações de sensibilização, seja por meio de 

formações, reuniões, comunicações digitais 

ou presenciais, relacionadas com o seu 

Código de Ética dos Profissionais do INEM, 

Código de Boa Conduta, Política de 

Segurança de Dados Pessoais dos Utentes e 

Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

42 
Conflito de interesses nos processos 

envolvidos. 
3 3 9 

Comunicação obrigatória de qualquer 

impedimento para o tratamento de assuntos 

que tenham sido atribuídos, por força da 

existência de qualquer relação com os 

intervenientes; 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

O INEM estabelece, desde o momento da 

integração dos profissionais e ao longo do 

período de permanência, um conjunto de 

ações de sensibilização, seja por meio de 

formações, reuniões, comunicações digitais 

ou presenciais, relacionadas com o seu 

Código de Ética dos Profissionais do INEM, 

Código de Boa Conduta, Política de 

Segurança de Dados Pessoais dos Utentes e 

Regulamento Geral de Proteção de Dados. O 
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INEM proporciona também formação na área 

de gestão de riscos de corrupção e infrações 

conexas. 

43 
Deturpação, manipulação, omissão ou 

utilização indevida da informação. 
3 3 9 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM; 

Obrigatoriedade de atuação com plena 

isenção, integridade, confidencialidade e 

sigilo; 

Formação contínua/sensibilização sobre 

corrupção e infrações conexas. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

O INEM estabelece, desde o momento da 

integração dos profissionais e ao longo do 

período de permanência, um conjunto de 

ações de sensibilização, seja por meio de 

formações, reuniões, comunicações digitais 

ou presenciais, relacionadas com o seu 

Código de Ética dos Profissionais do INEM, 

Código de Boa Conduta, Política de 

Segurança de Dados Pessoais dos Utentes e 

Regulamento Geral de Proteção de Dados. O 

INEM proporciona também formação na área 

de gestão de riscos de corrupção e infrações 

conexas. Os trabalhadores encontram-se 

ainda ao abrigo do dever de sigilo profissional, 

incorrendo em ação disciplinar em caso de 

incumprimento. 

44 
Existência de relação profissional ou comercial 

com terceiros. 
3 3 9 

Distribuição aleatória de processos pelos 

diferentes trabalhadores; 

Garantia do respeito integral, pelos 

trabalhadores, e dos procedimentos 

instituídos; 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM; 

Comunicação obrigatória de qualquer 

impedimento para o tratamento de assuntos 

que tenham sido atribuídos, por força da 

existência de qualquer relação com as 

entidades intervenientes. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

O INEM estabelece, desde o momento da 

integração dos profissionais e ao longo do 

período de permanência, um conjunto de 

ações de sensibilização, seja por meio de 

formações, reuniões, comunicações digitais 

ou presenciais, relacionadas com o seu 

Código de Ética dos Profissionais do INEM, 

Código de Boa Conduta, Política de 

Segurança de Dados Pessoais dos Utentes e 

Regulamento Geral de Proteção de Dados. O 

INEM proporciona também formação na área 

de gestão de riscos de corrupção e infrações 

conexas. Os trabalhadores encontram-se 

ainda ao abrigo do dever de sigilo profissional, 

incorrendo em ação disciplinar em caso de 

incumprimento. 

Os profissionais estão sensibilizados a 

informarem os seus superiores sempre que se 

encontrem em posição de conflito de 

interesses, sendo solicitada pelo próprio 
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escusa no tratamento do processo oriundo 

dessa incompatibilidade. 

45 
Quebra de sigilo e divulgação de informação 

a terceiros. 
3 3 9 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM; 

Obrigatoriedade de atuação com plena 

isenção, integridade, confidencialidade e 

sigilo; 

Formação contínua/sensibilização sobre 

corrupção e infrações conexas. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

O INEM estabelece, desde o momento da 

integração dos profissionais e ao longo do 

período de permanência, um conjunto de 

ações de sensibilização, seja por meio de 

formações, reuniões, comunicações digitais 

ou presenciais, relacionadas com o seu 

Código de Ética dos Profissionais do INEM, 

Código de Boa Conduta, Política de 

Segurança de Dados Pessoais dos Utentes e 

Regulamento Geral de Proteção de Dados. O 

INEM proporciona também formação na área 

de gestão de riscos de corrupção e infrações 

conexas. 

46 

Tratamento discriminatório ou favorecimento 

das entidades parceiras do INEM, na 

atribuição de serviço. 

3 3 9 

Informatização do sistema de atribuição de 

serviço de acordo com a gravidade e local 

da ocorrência; 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM; 

Obrigatoriedade de atuação com plena 

isenção, integridade, confidencialidade e 

sigilo; 

Formação contínua/sensibilização sobre 

corrupção e infrações conexas. 

✓ 
Medidas 

implementadas 

O INEM estabelece, desde o momento da 

integração dos profissionais e ao longo do 

período de permanência, um conjunto de 

ações de sensibilização, seja por meio de 

formações, reuniões, comunicações digitais 

ou presenciais, relacionadas com o seu 

Código de Ética dos Profissionais do INEM, 

Código de Boa Conduta, Política de 

Segurança de Dados Pessoais dos Utentes e 

Regulamento Geral de Proteção de Dados. O 

INEM proporciona também formação na área 

de gestão de riscos de corrupção e infrações 

conexas. 

Todos os operacionais com funções no CODU 

passam por um processo de formação 

específico que determina as normas de 

atuação quer no atendimento de chamadas, 

quer no acionamento de meios. 

47 

Uso indevido de informação reservada ou 

confidencial para obtenção de vantagem 

indevida. 

3 3 9 

Cumprimento da legislação aplicável, em 

particular no que respeita à composição e 

designação, incompatibilidades, 

impedimentos, mandato, funcionamento, 

deveres de diligência, reserva e sigilo e 

✓ 
Medidas 

implementadas 

O INEM estabelece, desde o momento da 

integração dos profissionais e ao longo do 

período de permanência, um conjunto de 

ações de sensibilização, seja por meio de 

formações, reuniões, comunicações digitais 
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responsabilidade civil, criminal, disciplinar e 

financeira. 

Aplicação do Código de Ética dos 

profissionais do INEM; 

Formação contínua/sensibilização sobre 

corrupção e infrações conexas; 

Obrigatoriedade de atuação com plena 

isenção. 

ou presenciais, relacionadas com o seu 

Código de Ética dos Profissionais do INEM, 

Código de Boa Conduta, Política de 

Segurança de Dados Pessoais dos Utentes e 

Regulamento Geral de Proteção de Dados. O 

INEM proporciona também formação na área 

de gestão de riscos de corrupção e infrações 

conexas. 
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