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Parte I – Enquadramento e Caracterização da Entidade
1. Introdução
Pela Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, foi criado o Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC),
entidade administrativa independente a funcionar junto do Tribunal de Contas, o qual desenvolve uma
atividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas. Ao abrigo
das atribuições e competências que lhe foram cometidas por lei, o CPC tem vindo a emitir
Recomendações, nomeadamente na área da prevenção da corrupção, dirigidas à atividade da
Administração Pública e do setor público empresarial.
Nos termos da Recomendação de 1 de julho de 2009, o CPC determinou, nomeadamente, que:
 os órgãos dirigentes máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou património
públicos devem elaborar um Plano de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, doravante
designado de PPGRCIC (Plano de Prevenção de Gestão Riscos de Corrupção e Infrações
Conexas);
 o PPGRCIC deve identificar os riscos de corrupção e infrações conexas quanto a cada área, ou
departamento da entidade que o elabora, devendo indicar as medidas adotadas para a prevenção
da ocorrência dos riscos;
 o PPGRCIC deve nomear os responsáveis pela gestão do plano, competindo a sua direção ao
órgão dirigente máximo da entidade;
 anualmente deve ser elaborado um relatório de execução do plano.
Nos termos da Recomendação de 7 de abril de 2010, o CPC recomendou que:
 o PPGRCIC deve ser publicitado no sítio da internet das entidades que o elabora.
Nos termos da Recomendação de 1 de julho de 2015, o CPC recomendou, ainda, que:
 o PPGRCIC deve identificar de modo exaustivo os riscos de gestão, incluindo os de corrupção,
e as correspondentes medidas preventivas;
 os riscos devem ser identificados relativamente a toda a atuação de todas as unidades orgânicas,
da entidade que o elabora;
 o PPGRCIC deve indicar o responsável pela sua gestão e monitorização, e, ainda, pela
elaboração do RE, podendo este documento constituir um capítulo próprio dos relatórios de
atividades da entidade que o elabora;
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 as entidades devem realizar ações de formação junto dos seus colaboradores, as quais atinentes
à divulgação e esclarecimento sobre o PPGRCIC;
 assim, com base no atual PPGRCIC do INSA, aprovado no ano de 2016, e após a elaboração
e aprovação dos Relatórios Anuais de Execução publicitados no site do Instituto Nacional de
Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P. (INSA) importa continuar a dar cumprimento ao determinado
pelo CPC, procedendo à monitorização das situações de risco e das medidas preventivas, com
a consequente elaboração, aprovação e publicitação do presente RE, o qual incide sobre o ano
de 2020;
 atentas as recomendações que, entretanto, foram sendo emanadas pelo Conselho da Prevenção
da Corrupção, alterações de ordem legal ocorridas, bem como o desajustamento do atual
PPGRCIC do INSA, face à sua estrutura funcional e aos seus processos de atividade, o
PPGRCIC do INSA será integralmente revisto no decurso do ano 2021.

2. Metodologia
Considerando que:
 por Deliberação do Conselho Diretivo, a partir do ano 2021, compete à área de Controlo e
Auditoria Interna (CAI) elaborar, acompanhar e monitorizar o Plano de Prevenção de Gestão
de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPGRCIC) e elaborar o correspondente
relatório anual de avaliação interna.
 Os dirigentes, coordenadores e responsáveis das unidades orgânicas e funcionais do INSA,
têm um envolvimento direto na gestão do PPGRCIC, devendo, perante as atividades
desenvolvidas, identificar os riscos de corrupção e infrações conexas, situações de conflitos de
interesses, bem como as medidas adotadas que previnam a sua ocorrência.
 Para cumprimento do disposto no ponto anterior, os dirigentes, coordenadores e responsáveis
do INSA, devem prestar as informações solicitadas pela CAI, podendo designar um
trabalhador da respetiva unidade para receção e envio da informação e demais diligências que
entendam por adequadas.

Em ordem à elaboração do presente RE, foram auscultados os coordenadores, dirigentes e responsáveis
das diversas unidades orgânicas e funcionais do INSA, vertidas no atual PPGRCIC, tendo sido
designado um trabalhador da respetiva unidade para receção e envio da informação e demais diligências
que entenderam por adequadas.
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Pretendeu-se apurar:
 o grau de implementação das medidas vertidas;
 a justificação para a eventual não implementação de alguma das medidas;
 a identificação das outras medidas adotadas ou a adotar que ainda não estejam vertidas no
PPGRCIC;
 a existência de propostas ou contributos para uma futura revisão do PPGRCIC vigente.

Os contributos das diversas Unidades foram analisados, tendo esta monitorização permitido avaliar a
evolução dos fatores de risco identificados e a eficácia das medidas de controlo interno implementadas.
O trabalho ora realizado traduz-se na implementação dinâmica do PPGRCIC, mantendo-o atualizado
e atualizável.

3. Natureza
Nos termos da sua Lei Orgânica, aprovada pelo Decreto-Lei n.º Decreto-Lei n.º 27/2012, de 8 de
fevereiro, o INSA é um instituto público dotado de autonomia científica, administrativa, financeira e
património próprio, integrado na administração indireta do Estado e sob superintendência e tutela do
Ministro da Saúde
O INSA é um laboratório de interesse estratégico nacional, laboratório do Estado no sector da saúde,
laboratório nacional de referência e observatório nacional de saúde.
O INSA é um organismo central com jurisdição sobre todo o território nacional, com a sede em Lisboa
e um serviço desconcentrado no Porto (o Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira CSPGF).

4. Missão e Atribuições
O INSA é o laboratório do Estado que tem por missão contribuir para ganhos em saúde pública,
através de atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico, atividade laboratorial de
referência, observação da saúde e vigilância epidemiológica, bem como coordenar a avaliação externa
da qualidade laboratorial, difundir a cultura científica, fomentar a capacitação e formação e ainda
assegurar a prestação de serviços diferenciados, nos referidos domínios.
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É de ressalvar que devem cooperar com o INSA, todas as entidades, públicas e privadas, detentoras de
informação, amostras ou outros elementos considerados pertinentes para aprofundar o conhecimento
sobre o estado de saúde da população e os fatores que o determinam, proporcionando-lhe a sua
utilização, com salvaguarda do cumprimento da legislação em vigor.

Para prosseguir com a sua missão, foram-lhe cometidas as seguintes atribuições:
a) promover e desenvolver a atividade de investigação científica orientada para as necessidades em
saúde pública, procedendo à gestão científica, operacional e financeira dos programas de investigação
do sector da saúde pública;
b) promover a capacitação de investigadores e técnicos, bem como realizar ações de divulgação da
cultura científica, numa perspetiva de saúde em todas as políticas;
c) promover, organizar e coordenar programas de avaliação, no âmbito das suas atribuições,
nomeadamente na avaliação externa da qualidade laboratorial e colaborar na avaliação da instalação e
funcionamento dos laboratórios que exerçam atividade no sector da saúde;
d) promover, organizar e coordenar programas de observação em saúde através, nomeadamente, de
estudos de monitorização ambiental e biológica (biovigilância) de substâncias potencialmente tóxicas,
tendo em vista avaliar a exposição da população ou de grupos populacionais específicos a estas
substâncias, realizados para fins de desenvolvimento de planos de prevenção e controlo da doença;
e) assegurar o apoio técnico-normativo aos laboratórios de saúde pública;
f) prestar assistência diferenciada em genética médica para prevenção e diagnóstico, em serviços
laboratoriais;
g) planear e executar o programa nacional de diagnóstico precoce;
h) colaborar na realização de atividades de vigilância epidemiológica de doenças, transmissíveis e não
transmissíveis, e desenvolver ou validar instrumentos de observação em saúde, nomeadamente através
de dados laboratoriais, no âmbito de sistemas de informação, designadamente garantindo a produção
e divulgação de estatísticas de saúde pública, e promovendo os estudos técnicos necessários, sem
prejuízo das atribuições da Direcção-Geral da Saúde e da Administração Central do Sistema de Saúde,
I. P., nesta matéria;
i) assegurar a resposta laboratorial em caso de emergência biológica, de origem natural, acidental ou
deliberada, sem prejuízo da coordenação da Direcção-Geral da Saúde em matéria de resposta
apropriada a emergências de saúde pública;
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j) proceder à monitorização do consumo de aditivos e da exposição da população a contaminantes e
outras substâncias potencialmente nocivas presentes nos alimentos, incluindo os ingredientes
alimentares cujo nível de ingestão possa colocar em risco a saúde dos consumidores;
l) assegurar a recolha, compilação e transmissão à Direcção-Geral de Agricultura e Veterinária para
efeitos de comunicação à Autoridade Europeia de Segurança Alimentar dos dados analíticos relativos
à composição, incluindo contaminantes e outras substâncias químicas, dos géneros alimentícios e
alimentos para animais;
m) avaliar a execução e resultados das políticas, do Plano Nacional de Saúde e programas de saúde do
Ministério da Saúde;
n) desenvolver ações de cooperação nacional e internacional, de natureza bilateral ou multilateral, no
âmbito das atribuições que prossegue, sem prejuízo das competências próprias do Ministério dos
Negócios Estrangeiros, em articulação com a Direcção-Geral da Saúde enquanto entidade responsável
pela coordenação das relações internacionais do Ministério da Saúde;
o) prestar serviços remunerados, nomeadamente de assessoria científica e técnica, a entidades dos
sectores público, privado e social, a nível nacional e internacional, nas áreas das suas atribuições;
p) instituir prémios científicos e bolsas para a execução de atividades de I&D, como incentivo à
formação científica e técnica;
q) assegurar a gestão e promoção do Museu da Saúde.
Para além das atribuições acima descritas, o INSA prossegue, ainda, as seguintes:
a) colaborar, em matéria de investigação científica e laboratorial, com a Direcção-Geral da Saúde na
definição e desenvolvimento de programas de saúde;
b) garantir a articulação com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P., na promoção
e apoio à investigação nos domínios da ciência e tecnologia das áreas da medicina transfusional,
transplantação e medicina regenerativa.

5. Órgãos do INSA
Nos termos da sua Lei Orgânica, são órgãos da INSA:


o Conselho Diretivo, composto por um Presidente e um Vogal;



o Fiscal Único, órgão responsável pelo controlo da legalidade, da regularidade e da boa gestão
financeira e patrimonial do instituto;
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o Conselho de Orientação, órgão responsável por assegurar a eficaz articulação de vários
departamentos governamentais, da comunidade científica e dos sectores económicos e sociais,
devendo acompanhar a atividade do INSA e, em especial, apoiar o conselho diretivo na
conceção, enquadramento e execução de ações necessárias à concretização das suas atribuições;



o Conselho Científico, é o órgão responsável pela apreciação e acompanhamento das atividades
de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico do INSA;



a Unidade de Acompanhamento exerce funções de avaliação e de aconselhamento interno, de
acordo com os parâmetros definidos pelo Conselho Diretivo do INSA;



a Comissão Paritária pronuncia-se, a título consultivo, sobre o plano e o relatório anual de
atividades do INSA, bem como sobre questões de natureza laboral, designadamente de
organização do trabalho, formação profissional, higiene e segurança no trabalho e ação social.

6. Comissão de Ética para a Saúde (CES) do INSA
A Comissão de Ética para a Saúde do INSA, foi constituída ao abrigo do Decreto-Lei n.º 97/95, de 10
de maio que veio regular as comissões de ética para a saúde (CES) nos estabelecimentos de saúde,
públicos e privados, diploma legal revisto e revogado pelo Decreto-Lei n.º 80/2018, de 15 de outubro,
o qual determina a continuidade do seu funcionamento.
Esta revisão teve por objeto adaptar o regime jurídico à evolução registada em Portugal, no que respeita à importância
e crescente emergência das questões de ética clínica ou assistencial e, bem assim, das exigências da investigação científica no
seu primacial desígnio, que se traduz na indispensável reflexão que deverá dedicar-se à proteção devida ao ser humano.
À CES incumbe-lhe proceder à análise e reflexão sobre questões relacionadas com a ética e bioética,
sendo um órgão dotado de independência técnica e científica e de natureza consultiva.
A CES do INSA, embora não integre um dos seus órgãos nos termos da sua Lei Orgânica, funciona
integrada neste Instituto.
A CES tem competências no âmbito da emissão de pareceres sobre questões éticas no domínio das
atividades do Instituto, contribuindo igualmente para a divulgação dos princípios gerais da bioética
pelos meios julgados adequados, da maior importância num instituto com a missão e atribuições do
INSA.
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7. Organização Interna
O INSA, enquanto organismo central com jurisdição sobre todo o território nacional, tem a sua sede
em Lisboa e um serviço desconcentrado no Porto – Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves
Ferreira (CSPGF).
Nos termos dos Estatutos, os quais foram aprovados em anexo à Portaria n.º 162/2012, de 22 de maio,
o INSA está organizado em três tipos Unidades Orgânicas: Departamentos Técnico-Científicos (DTC);
Serviços de Apoio à Investigação, Gestão e Administração e Museu da Saúde.

O Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira, com sede no Porto, organiza-se em unidades
e em sectores, que asseguram as competências previstas, respetivamente, para os departamentos
técnico-científicos e para os serviços de apoio à investigação, gestão e administração do INSA.
As unidades e os sectores do Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira são criados por
deliberação do CD do INSA, não podendo exceder, em cada momento, o limite máximo de 5 e de 2,
respetivamente.

Os departamentos técnico-científicos concretizam as atribuições do INSA, através da realização de
atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico em ciências da saúde, atividades laboratoriais
de referência, de apoio técnico-normativo aos laboratórios de saúde pública, de avaliação externa da
qualidade e de organização e gestão do biobanco, observação do estado de saúde da população e
vigilância epidemiológica, difusão da cultura científica, capacitação e formação de recursos humanos e
prestação de serviços diferenciados.
São departamentos técnico-científicos do INSA:
a) o Departamento de Alimentação e Nutrição;
b) o Departamento de Doenças Infeciosas;
c) o Departamento de Epidemiologia;
d) o Departamento de Genética Humana;
e) o Departamento de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças Não Transmissíveis;
f) o Departamento de Saúde Ambiental.
Os departamentos técnico-científicos organizam–se em unidades funcionais, criadas por deliberação
do CD, e não podem exceder, em cada momento, o limite máximo global de 25.
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O Departamento de Doenças Infeciosas integra o Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infeciosas
Doutor Francisco Cambournac, sito em Águas de Mouras.

São serviços de apoio à investigação, gestão e administração do INSA:
a) a Direção de Gestão de Recursos Humanos;
b) a Direção de Gestão de Recursos Financeiros;
c) a Direção de Gestão de Recursos Técnicos
Os serviços de apoio à investigação, gestão e administração do INSA, podem integrar sectores
funcionais, criados por deliberação do CD, não podendo exceder, em cada momento, o limite máximo
global de 10.

O Museu da Saúde visa preservar a memória dos serviços de saúde, detendo as competências previstas
no artigo 15.º dos Estatutos do INSA, designadamente, expor o acervo museológico que lhe está afeto,
no âmbito do programa museológico superiormente definido, bem como divulgar o acervo
museológico e promover a divulgação das suas atividades

Na sequência da aprovação e entrada dos seus Estatutos aprovados nos termos da Portaria n.º
162/2012, de 22 de maio, o CD aprovou Regulamento Interno do INSA (Regulamento n.º 329/2013,
publicado na 2.ª série do Diário da República, nº 165, de 28 de agosto) que definiu a organização,
funcionamento e disciplina do trabalho do INSA.

Ao longo destes últimos anos, para prosseguir com uma organização e funcionamento interno mais
eficaz e eficiente, algumas das competências exercidas pelos Serviços de Apoio à Investigação, Gestão
e Administração de setores funcionais foram avocadas ao CD, identificadas como Áreas ou Setores de
Apoio Técnico. Igualmente, de modo a responder a novos desafios, foram criadas áreas não previstas
no seu regulamento interno.

Face ao que antecede, atualmente estão na dependência direta do CD as seguintes áreas de apoio técnico
especializado: Apoio à Investigação; Biblioteca da Saúde; Comunicação, Marketing e Relações
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Externas; Controlo e Auditoria Interna; Oferta Formativa; Planeamento Estratégico e
Desenvolvimento Organizacional; Qualidade e Setor Jurídico.

Atentas as recomendações que, entretanto, foram sendo emanadas pelo Conselho da Prevenção da
Corrupção, alterações de ordem legal ocorridas e o desajustamento do atual PPGRCIC do INSA face
à sua estrutura funcional e aos seus processos de atividade, no decurso do ano 2021 o Plano do INSA
será integralmente revisto. Estes factos justificam o motivo das áreas técnicas de apoio especializado,
não terem sido introduzidas em sede de monitorização do atual PPGRCIC do INSA.

8. Cargos de Direção Intermédia e Coordenações
Os serviços de apoio à investigação, gestão e administração e o Centro de Saúde Pública Doutor
Gonçalves Ferreira são dirigidos por diretores, cargo de direção intermédia de 1.º grau. Dependem
hierárquica e funcionalmente do CD do INSA.

De sublinhar que o CSPGF, é dirigido por um diretor (cargo dirigente intermédio de 1.º grau),
dependente hierárquica e funcionalmente do CD, sem prejuízo da necessária articulação com os
diretores dos Serviços de Apoio à Investigação, Gestão e Administração e os coordenadores dos DTC.

A coordenação de cada DTC compete a um coordenador, designado por deliberação do CD, de entre
trabalhadores de reconhecido mérito técnico e científico do mapa de pessoal do INSA, não implicando
a criação de cargo dirigente ou a atribuição de remuneração adicional.
Os DTC organizam–se em unidades funcionais, criadas por deliberação do CD, a cujo
coordenador/responsável não é conferido o estatuto do pessoal dirigente, nem qualquer remuneração
adicional.

A coordenação do Museu da Saúde é assegurada por um coordenador, designado, por deliberação do
CD, de entre trabalhadores de reconhecido mérito técnico e científico do mapa de pessoal do INSA,
não implicando a criação de cargo dirigente ou a atribuição de remuneração adicional.
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A coordenação dos sectores funcionais dos serviços de apoio à investigação, gestão e administração é
assegurada por um coordenador, designado por deliberação do CD, de entre trabalhadores do mapa de
pessoal do INSA, não implicando a criação de cargo dirigente ou a atribuição de remuneração adicional.

Alguns desses setores funcionais foram avocados ao CD, identificadas como Áreas ou Setores de Apoio
Técnico. Igualmente, foram criadas áreas não previstas no regulamento interno. Essas áreas passaram
a estar na dependência hierárquica e funcional do Conselho Diretivo, sendo designado um coordenador
ou responsável, não implicando a criação de cargo dirigente ou a atribuição de remuneração adicional.
Assim, atualmente funcionam sob a dependência direta do Conselho Diretivo as seguintes áreas: Apoio
à Investigação; Biblioteca da Saúde; Comunicação, Marketing e Relações Externas; Controlo e
Auditoria Interna; Oferta Formativa; Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Organizacional;
Qualidade e Setor Jurídico.

Os coordenadores das unidades e dos sectores do serviço desconcentrado do CSPGF são designados
por deliberação do CD, não implicando a criação de cargo dirigente ou a atribuição de remuneração
adicional.

Nesta conformidade, a atual equipa dirigente do INSA, I.P. é a seguinte:
Conselho Diretivo:
o Presidente do Conselho Diretivo
Fernando de Almeida
o Vogal do Conselho Diretivo
Cristina Abreu Santos

o

Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira
Diretor: Lugar vago

o Direção de Gestão de Recursos Humanos
Diretora: Paula Caires da Luz
16

Relatório de Execução do Plano Prevenção de Gestão de Riscos de
Corrupção e Infrações Conexas | INSA
o Direção de Gestão de Recursos Financeiros
Diretora: Lúcia de Jesus Marques
o Direção de Gestão de Recursos Técnicos
Diretor: Jorge Jerónimo

A Coordenação de unidades orgânicas que não conferem a titularidade de cargo dirigente é a
seguinte,
o Departamento de Alimentação e Nutrição
Coordenadora: Isabel Castanheira
o Departamento de Doenças Infeciosas
Coordenador: Jorge Machado
o Departamento de Epidemiologia
Coordenador: Carlos Dias
o Departamento de Genética Humana
Coordenadora: Glória Isidro
o Departamento de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças Não Transmissíveis
Coordenadora: Astrid Vicente
o Departamento de Saúde Ambiental
Coordenadora: Helena Rebelo

o Museu da Saúde
Coordenadora: Helena Rebelo de Andrade

Responsáveis de áreas previstas no PPGRCIC
o Área da Qualidade – Helena Torgal
o Área da Segurança de Pessoas e Bens – Elisabete Almeida1

A Área de Segurança de Pessoas e Bens, identificada no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações
Conexas – 2016, corresponde à Área de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
1
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9. Organograma
Conselho Diretivo
Apoio Técnico
Especializado:

Fiscal Único

 Apoio à Investigação
 Área de Controlo e
Auditoria Interna
 Biblioteca da Sáude
 Comunicação Markting e
Relações Externas
 Oferta formativa
 Planeamento

Conselho de Orientação
Conselho Científico
Unidade de Acompanhamento
Unidade de Acompanhamento
Comissão Paritária

Serviços de apoio à investigação,
gestão e administração

Centro de Saúde Pública Doutor
Gonçalves Ferreira

Departamentos técnico
científicos

Museu da Saúde

Direção de Gestão de
Recursos Humanos

Alimentação e Nutrição

Direção de Gestão de
Recursos Finançeiros

Epidemiologia

Direção de Gestão de
Recursos Tecnicos

Doenças Infeciosas

Genética Humana
Promoção da Saúde e Prevenção de
Doenças Não Transmissíveis
Saúde Ambiental
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10. Riscos e Respetivas Medidas de Mitigação e Tratamento
Risco
O risco é entendido como facto, situação ou circunstância suscetível de gerar corrupção ou infração
conexa, devendo ser graduado em função da probabilidade de ocorrência e gravidade da sua consequência.

Gestão do Risco
Através da Gestão do Risco são analisados os riscos inerentes às respetivas atividades, visando-se
identificar e prever a probabilidade de ocorrência, bem como da gravidade de consequência, com o intuito
do respetivo controlo por recurso a medidas que permitam evitar, reduzir e/ou assumir os riscos.

Corrupção
A corrupção consiste na prática de um qualquer ato (ou a sua omissão), com vista ao recebimento ou a
promessa de uma qualquer compensação indevida, para o próprio ou para terceiro, (art.º 372 e seguintes
do Código Penal).

Corrupção Ativa
Verifica-se sempre que um individuo, por si, ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou
ratificação, dá ou promete a um trabalhador, ou a terceiro com conhecimento daquele, vantagem
patrimonial ou não patrimonial que ao funcionário não seja devida (art.º 374 do Código Penal).

Corrupção Passiva
Situação em que o trabalhador por si, ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação,
solicita ou aceita, para si ou para terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou não
patrimonial, ou a sua promessa, para um qualquer ato ou omissão contrários aos deveres do cargo, ainda
que anteriores àquela solicitação ou aceitação (art.º 373 do Código Penal).

Infração Conexa
O crime conexo (ou infração conexa) consiste no ato em que se obtém uma vantagem (ou compensação)
através, por exemplo, do suborno, peculato, concussão, tráfico de influência, participação económica em
negócio e abuso de poder.
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Gestão dos Fatores de Risco
A Gestão dos fatores de risco que possam potenciar situações de corrupção ou infrações conexas é
efetuada no INSA, de acordo com o seguinte fluxograma:
Identificação de situações que possam potenciar o aparecimento ou desenvolvimento de fatores
de risco - Perigos

Identificação das consequências da materialização dos perigos identificados - Riscos

Estimar o risco – estimar o valor de risco em função da probabilidade e gravidade R= PXG

Valorizar o Risco - determinado o grau de risco deve-se decidir, em função deste, a aceitabilidade
do mesmo e a necessidade de adoção de medidas de controlo do risco
Comunicar e controlar o risco – As situações perigosas, os riscos associados e as medidas de
controlo de risco devem ser comunicadas às partes interessadas. Deve ser realizado um controlo
rigoroso do implementação e cumprimento das ações planeadas
Método de avaliação de risco
No INSA utiliza-se o método semi-quantitativo, matriz simplificada, no qual o Grau de risco é determinado
pelo produto do valor da probabilidade da ocorrência de um determinado fator de risco, pelo valor da
gravidade da consequência decorrente.

Relativamente à Probabilidade da Ocorrência, a mesma é graduada de acordo com o seguinte quadro:
Nível de
Probabilidade

Classificação

Fatores de ponderação

1

Fraco

Antecipa-se a possibilidade de ocorrência do evento mas considerase que as medidas correntes são suficientes para o impedir.

2

Moderado

Admite-se a possibilidade de ocorrência do evento, mas considerase suficiente a tomada de decisões e ações adicionais para o impedir

3

Elevado

Caso exista uma FORTE possibilidade da sua ocorrência e se for
diminuta a possibilidade de a impedir mesmo através do recurso a
decisões e ações extraordinárias
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Quanto à Gravidade da Consequência, em caso da ocorrência, é definido o seguinte quadro:
Nível de

Classificação

Fatores de ponderação

Fraco

O desempenho e as atividades da organização são afetados, mas
para resolução bastará a revisão dos procedimentos ou da forma
como estes são implementados.

2

Moderado

A imagem da organização é afetada de forma moderada, o mesmo
podendo acontecer com o desempenho ao nível operacional,
impondo-se rever a organização dos processos e/ou a afetação dos
recursos

3

Elevado

GRAVE impacto na imagem reputacional da organização, e/ou na
sua estratégia, no desempenho e nas atividades operacionais.

Gravidade
1

O nível de risco resulta da combinação, do grau de probabilidade com a gravidade da consequência da
respetiva ocorrência, de acordo com a matriz ilustrada no quadro que se segue:
Nível
Gravidade
Nível
Probabilidade

1
Fraco
2
Moderado
3
Elevado

1

2

3

Fraco

Moderado

Elevado

1

2

3

2

4

6

3

6

9

A Matriz é convertida relativamente ao Grau de Risco nos seguintes termos:
1 e 2 Grau Fraco (cor verde) – corresponde a 1;
3 e 4 Grau Moderado (cor laranja) – corresponde a 2;
6 e 9 Grau Elevado (cor vermelha) – corresponde a 3.

21

Relatório de Execução do Plano Prevenção de Gestão de Riscos de Corrupção e
Infrações Conexas | INSA

Parte II – Monitorização das Situações de Risco e das Medidas de Prevenção

1.A identificação das situações de risco no ano de 2016
Com a elaboração e aprovação do PPGRCIC do INSA em 2016, pretendeu-se introduzir medidas
focalizadas na prevenção da ocorrência do fenómeno da corrupção e respetivas infrações conexas, visando
aumentar a transparência das decisões administrativas, reduzir as oportunidades de ações delituosas,
clarificar zonas de incerteza, aumentar os níveis de controlo social e consolidar uma filosofia de gestão
transversal de minimização, a todo o momento, dos focos de risco para níveis aceitáveis de tolerância ou
eliminação, se possível, dos mesmos.

A elaboração do PPGRCIC do INSA obedeceu ao seguinte método de trabalho:
Fase 1 - Identificação e definição dos riscos: identificar os factos/procedimentos cuja probabilidade
de ocorrência e respetiva gravidade das consequências, pode consubstanciar a existência de riscos de
corrupção e/ou de natureza similar;
Fase 2 - Análise /Graduação do Risco: associar a cada risco identificado uma graduação com base
na avaliação da probabilidade de ocorrência (1 – Fraco, 2 – Moderado e 3 – Elevado);
Fase 3 - Ações/Medidas a implementar para prevenir os riscos identificados: estabelecer ações ou
medidas que previnam ou mesmo eliminem a prática de infrações.

Assim, os principais objetivos deste Plano resumem-se no seguinte:
 Fomentar uma cultura de responsabilidade e de integridade de não corrupção, que alcance toda a
estrutura de recursos humanos;
 Promover a transparência das operações;
 Minimizar as oportunidades de corrupção;
 Diminuir a discricionariedade;
 Reforçar e/ou consolidar os procedimentos e mecanismos de prevenção de comportamentos
desviantes e com vista à corrupção;
 Facilitar e comunicar de forma célere os atos de corrupção e reforçar a confiança do público em
geral.
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2. A monitorização do PPGRCIC
No ano 2016, com a aprovação do PPGRCIC, o INSA assumiu a responsabilidade da materialização das
medidas preconizadas através da monitorização com uma periodicidade semestral. Essa monitorização
evidencia o ponto de situação sobre as ações já implementadas ou a implementar, donde resultará,
posteriormente, a elaboração do relatório de execução anual (síntese dos dois semestrais).
Para o efeito e de acordo com o previsto, a calendarização das diversas medidas é de implementação anual,
embora com controlo semestral, sendo o relatório síntese anual de execução remetido ao CPC, bem como
aos órgãos de superintendência, tutela e controlo do INSA.
Também de acordo com o previsto no Plano, este é revisto sempre que necessário.

3. A identificação das situações de risco no ano em análise - 2020
3.1. Com a demonstração refletida na figura e tabela que se seguem, pretende-se evidenciar a situação do
ano de 2020, aqui em monitorização, por cada UO e unidade funcional prevista no Plano aprovado. Por
um lado, demonstrando-se as situações de risco de cada uma delas, com a respetiva graduação; e, por outro
lado, elencando o estado das medidas ou ações consideradas preventivas desenvolvidas em cada UO e
unidade funcional e o seu grau de execução (implementadas; em curso ou por implementar).

Figura 1
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Relatório Anual do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas - 2020
Unidades Orgânicas

N.º de
Riscos

Área da Qualidade

4

Área da Segurança, Higiene e Saúde no trabalho

2

Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira
- Setores de Apoio

Qualificação dos Riscos

Em curso

4

2

2

2

3

3

9

9

16

16

Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira
Unidades Laboratoriais

2

2

10

10

Departamento de Alimentação e Nutrição

2

2

7

7

Departamento de Doenças infeciosas

3

3

9

9

Departamento de Epidemiologia (DEP) no âmbito
do Programa Nacional de Avaliação Externa da
qualidade (PNAEQ).

1

1

3

3

Departamento de Genética Humana

3

3

9

9

Departamento de Promoção da Saúde e Prevenção
de Doenças Não Transmissíveis

2

2

7

7

Departamento Saúde Ambiental

2

2

7

7

Direção de Gestão de Recursos Financeiros

8

2

4

2

15

14

Direção de Gestão de Recursos Humanos

8

2

1

5

11

11

Direção de Gestão de Recursos Técnicos

6

3

3

6

4

Museu da Saúde

1
53

Moderado

Fraco

Estado das Medidas
Implementado

Total

Elevado

Nº de
Medidas

4

7

13

1

1

33

108

Tabela 1
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Por implementar

1

2
1

102

6

0
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O INSA, como a aprovação do seu Plano no ano 2016, procedeu à identificação das atividades mais
suscetíveis de gerar riscos por unidade orgânica, tendo em linha de conta as funções atribuídas a cada unidade
nos termos dos seus estatutos. No entanto, só posteriormente foram classificadas segundo a sua
probabilidade de ocorrência (PO), a gravidade da consequência (GC), donde resulta o grau de risco (GR),
de acordo com a escala referida no ponto 10 deste Relatório.
Feita esta análise, foi possível definir medidas que previnam a ocorrência dos riscos identificados, bem como
o estado atual de implementação da medida, o que facilitará a monitorização e acompanhamento das medidas
e sua execução, que de seguida se demonstra detalhadamente por cada uma das unidades orgânicas e
funcionais refletidas no PPGRCIC do INSA.

 Área da Qualidade
“A Área da Qualidade implementou procedimentos que definem e descrevem a avaliação, análise e controlo
de riscos e oportunidades, do INSA a aplicar aos processos de exame/ ensaio (análises clínicas, testes
genéticos/ alimentares, ambientais), em que se inclui o Risco à imparcialidade; o Risco para o laboratório;
bem como a Oportunidade para o laboratório.
No âmbito do Sistema da Qualidade, encontra-se designado um responsável geral pela Gestão de
Risco, bem como os responsáveis por cada área laboratorial do INSA.
Com referências, destacam-se:


ISO/IEC 17025 Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)



ISO 15189 Laboratórios médicos - Requisitos de qualidade e competência (Medical
laboratories — Requirements for quality and competence )



ISO/TS 22367_. Medical laboratories — Reduction of error through risk management and
continual improvement.



Simundic, AM et al. Compilance of blood sampling procedures with the CLSI H3-A6
guidelines: An observational study by the European Federation of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine (EFLM) working group for the preanalytical phase (WG-PRE). Clin
Chem Lab Med, 2014, 53(9) DOI: 10.1515/cclm-2014-1053.



Norma ISO 31000 - Risk management – Guidelines



NSA IT 16_ Avaliação, análise e controlo de riscos e oportunidades



INSA-IM96 - Matriz de Tratamento de Riscos e Oportunidades
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No entanto, considerando que os riscos identificados no âmbito acima descrito, não se encontram
plasmados no PPGRCIC do ano 2016, dado que este trata de matérias no âmbito do risco da
corrupção e infrações conexas, reconhece-se a necessidade de articulação estreita com a área da
Qualidade na revisão do PPGRCIC a ocorrer no ano em curso (2021) cujos riscos identificados serão
em grande parte similares.”
Dos 4 riscos identificados, correspondem 4 medidas, as quais são dadas por implementadas.

Responsável

Tabela 2
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GQ

Auditorias realizadas com sucesso no ano de
2020 (ciclo auditoria 2019_2020). Auditores
com competência comprovada. O INSA foi
avaliado pelo IPAC (entidade Externa).
Processo em curso.

GQ

GR
2

Em curso a implementação de um software
de gestão da qualidade " Odoo" que irá
melhorar significativamente a uniformização
das algumas normas de qualidade
(implementação das metodologias descritas
nos documentos SGQ : Manual Qualidade,
Procedimentos, Instruções, etc.

GQ

2

Desenvolvimento integrado de
sistemas de informação para a
gestão da qualidade ao nível do
agendamento, execução da
auditoria de qualidade e divulgação
interna e externa dos resultados
obtidos e consequente
comunicação e divulgação técnica
das normas de qualidade e
respetivos métodos e técnicas
Mecanismos de recolha e
documentação de todos os
elementos de prova da auditoria
de qualidade e de outros
elementos de suporte à respetiva
auditoria bem como
acompanhamento e supervisão
permanente das diferentes fases
do processo de auditoria de
qualidade.

O INSA foi avaliado pelo IPAC (entidade
Externa). Processo em curso, ou seja, o
resultado da auditoria IPAC, ainda não é o
final. Por parte do IPAC decorrem pedidos
de esclarecimentos e por parte do INSA
envio de evidências. Continuam a ser
supervisionados e revistos todos os
procedimentos, quer por auditorias internas
ou externa (IPAC)

GQ

2

2

Supervisão e revisão dos
procedimentos adotados e dos
produtos adquiridos, adoção e
difusão das melhores práticas e
conhecimentos bem como
segregação de funções.

Estado

Risco de redução da
qualidade das
auditorias internas.

3

2

Necessidade de um plano de
acompanhamento das auditorias
de qualidade realizadas.

Implementada

Risco de falhas de
uniformização na
aplicação das
normas de
1
qualidade, respetivos
métodos e técnicas
associadas.

3

2

Foi executado o Plano de Acompanhamento
das Auditorias de Qualidade. As questões
não encerradas estão relacionadas com falta
de verba para manutenções equipamentos
etc... Ações de formação direcionadas para
uma maior eficácia e adequação na
implementação do sistema de gestão da
qualidade.

Em curso

1

3

Justificação

Em curso

Risco de falha do
controlo de
qualidade dos
procedimentos.

1

Medidas/Ações de Prevenção

Implementada

Risco de deficiente
acompanhamento
pelas unidades
orgânicas das
recomendações
aprovadas e
proferidas no
âmbito da gestão da
qualidade.

GC

Identificação e
Definição do Risco

P

O Grau de Risco apurado é (2) moderado (Tabela 2 - 3, Figura 2).
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Área da Qualidade
N.º de N.º de
Em
Por
Implementadas
Riscos Medidas
curso Implementar
4

4

4

0

0

Tabela 3
Figura 2

 Área da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
À Área de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho compete designadamente:


Garantir as condições de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e de promoção da saúde
dos trabalhadores, bolseiros e estagiários do INSA, através do cumprimento das normas legais
em vigor sobre esta matéria, bem como da elaboração, execução, monitorização e avaliação
de um Programa adequado;



Garantir o cumprimento das disposições constantes em legislação específica referente à

1

2

1

Reforçar a equipa de vigilância
com mais um ou dois vigilantes,
com mobilidade total para
identificação interior e exterior de
pessoas e bens, articulado com a
equipa não móvel.

Responsável

ASHST

Estado

A aplicação informática está implementada
nas portarias do INSA em Lisboa e no CGF
no Porto. Dando cumprimento ao despacho
nº 38/2016, emanado pelo CD em 20 de
dezembro de 2016, mantém-se o reforço do
controlo das entradas de visitantes e da
permanência de pessoas estranhas nas
instalações do INSA.

ASHST

Implementar um sistema de
videovigilância atualizado em
pontos fulcrais de acesso ao INSA
I.P.

Implementada

1

Implementar uma plataforma
eletrónica de gestão dos acessos
físicos desde a entrada nas
portarias até ao registo dos vários
serviços contactados até ao
momento da saída - a
monitorização dos acessos será
assegurada pelo Instituto e a
empresa de segurança.

Justificação

O sistema de videovigilância está
implementado em Lisboa e Porto

A equipa de vigilância tem na sua
constituição um vigilante móvel que,
articulado com a equipa não móvel, efetua
rondas no interior e exterior do edifício.

Tabela 4
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ASHST

Risco de saída
indevida de bens
propriedade do
INSA I.P.

2

Medidas/Ações de Prevenção

Implementada Implementad
a

Risco de acesso
(entradas/saídas)
indevido de
1
pessoas
estranhas ao
Instituto.

GR

Definição do
Risco

GC

.Identificação e

PO

regulamentação das atividades de risco elevado desenvolvidas no INSA.
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Apesar desta área se encontrar inserida no âmbito das competências da DRH, dada a natureza das
suas atividades, funcionalmente depende conjuntamente do Diretor de Serviços respetivo e do CD.
Por esta ordem de razões foi entendido, em sede de elaboração do PPGRCIC 2016, a sua
autonomização, tendo-se identificado 2 riscos, correspondendo ao primeiro risco 1 medida e ao
segundo risco 2 medidas, que se encontram implementadas e de que resulta um Grau de Risco (1)
Fraco (Tabela 4 - 5 e Figura 3).

Área da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
N.º
N.º de
Em
Por
de
Implementadas
Medidas
curso Implementar
Riscos
2

3

2

2

0

Tabela 5
Figura 3

Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira (CSPGF)
O CSPGF, serviço desconcentrado com sede no Porto, é dirigido por um diretor (cargo dirigente
intermédio de 1.º grau), dependente hierárquica e funcionalmente do CD, sem prejuízo da necessária
articulação com os diretores dos Serviços de Apoio à Investigação, Gestão e Administração e os
coordenadores dos DTC.
O CSPGF, visto assegurar as competências previstas, respetivamente, para os departamentos técnicocientíficos e para os serviços de apoio à investigação, gestão e administração do INSA, organiza-se em
unidades e em sectores, sendo o objeto de análise separada para a áreas de apoio e áreas laboratoriais.
No decurso do ano 2020, considerando a vacatura do lugar do diretor do CSPGF, o CD deliberou
delegar a gestão do CSPGF ao seu Presidente, até ocorrer o preenchimento do mencionado lugar,
tendo igualmente designado os necessários elementos que o coadjuvaram nas áreas de atuação do
CSPGF.
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 Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira (CSPGF) - Setores de Apoio
No que concerne aos Setores de Apoio, que asseguram as competências previstas para os serviços de
apoio à investigação, gestão e administração do INSA, foram identificados 9 riscos, conforme tabela
infra, cujas 16 medidas adotadas se encontram implementadas. Estas 16 medidas, totalmente

Confidencialidade da amostra.
2

1

1

1

2

Segregação por etapas no processo
de entrada, tratamento e entrega de
resultados.

Implementada

Controlo de documentos técnicocientíficos.

Manual da Qualidade do IN SA
Realização de auditorias/elaboração dos
respetivos relatórios, em consonância com o
Sistema de Gestão da Qualidade do INSA.
Auditorias Internas e externas ao Sistema de
Gestão da Qualidade segundo a norma 17025
e 15189.
As amostras para análises são rececionadas e
registadas, num núcleo/serviço de apoio do
Instituto (SAL) ou estrutura com idênticas
funções no próprio Departamento.
A verificação técnica dos registos é feita pelos
técnicos.

Promover ações periódicas de
verificação do cumprimento das
regras de utilização /manuseamento
dos documentos.

Revisões semestrais por entidades internas e
externas ao armazém

Promover ações periódicas de
verificação do cumprimento das
regras de utilização /manuseamento
dos documentos.

Verificação do controlo de documentos
periódica

1
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Setor de Gestão Setor de Gestão RH Setor de Gestão Setor de Gestão RH
Responsável
RH e RF
e RF
RH e RF
e RF

Implementada

O processo da análise e registo de amostras é
realizado de forma a garantir a
confidencialidade da amostra. Esta medida é
reforçada com a assinatura da Declaração de
Ética por parte dos colaboradores

Setor de Gestão Setor de Gestão
RH e RF
RH e RF

Estado
Implementada

As amostras para análises são rececionadas e
registadas, num núcleo/serviço de apoio do
Instituto (SAL) ou estrutura com idênticas
funções no próprio Departamento.

Implementada

GR

Obrigatoriedade de todas as
amostras para análises serem
rececionadas e registadas num
serviço externo ao Departamento ou
específico do Departamento com
esta função.

Justificação

Implementada

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

Medidas/Ações de Prevenção

Implementada

Risco de entrada
de amostras para
análise sem
registo em base
de dados e
eventual
falseamento/erro
no tratamento e
envio das
mesmas.

GC

Identificação e
Definição do
Risco

PO

implementadas, refletem um Grau de Risco (1) Fraco (Tabelas 6 -7 e Figura 4).

Monitorização de procedimentos e
autorizações pelo diretor do Centro, e
conferência de informação Diretora
financeira

1

2

2

2

1

1

1

Manual de colheitas
Na prestação de serviços a clientes é feito o
registo de todas as amostras para análise, num
sistema informático que processa
automaticamente a faturação. Existe no INSA
um sistema informático que procede á
correspondência entre os preços cobrados ao
cliente e preços tabelados.
Segregação de funções no processo de
contratualização de serviços: O contacto com
o cliente, a elaboração de orçamentos, e
supervisão jurídica dos contratos são
realizados por uma equipa de contratualização
externa ao Departamento, nomeada pelo
Conselho Diretivo do INSA responsáveis
pelas várias fases do percurso contratual.

Segregação de funções: O contacto
com o cliente e a elaboração de
orçamentos e a supervisão jurídica
são realizados por uma equipa de
contratualização externa ao
Departamento.

Implementada

1

Responsável

Garantir a conferências da
informação intermédia e final através
da segregação de funções e
acompanhamento e supervisão da
chefia direta.

Assegurar a segregação de funções
no processamento de vencimentos e
abonos dos trabalhadores garantindo
a intervenção no processo de
processamento e entrega de dois ou
mais intervenientes.
Criação de instruções, formulários e
definição de prazos obrigatórios
para recolha de dados.

Pelo menos dois trabalhadores participam no
processamento

Existência de programas e procedimentos de
registo e Tratamento de dados
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Setor de Setor de Gestão RH Setor de Gestão RH e Setor de Gestão RH e Setor de Gestão RH
Setor de Gestão
Setor de Gestão RH e RF
Gestão RH e
e RF
RF
RF
e RF
RH e RF
RF

Estado
Implementada

Implementada

GR

Auditorias Internas ao Sistema de Gestão da
Qualidade segundo a norma 17025 e 15189.

Registo de todas as amostras para
análise num sistema informático que
processe automaticamente a
faturação.

Risco de
irregularidades/
falhas no
processamento de 1
vencimentos e
abonos dos
trabalhadores.
Risco de perda de
valores ativos.

1

Mecanismos de recolha e
documentação de todos os
elementos de prova da auditoria de
qualidade e de outros elementos de
suporte à respetiva auditoria bem
como acompanhamento e
supervisão permanente das
diferentes fases do processo de
auditoria de qualidade.

Justificação

Implementada

Risco de
favorecimento de
clientes através da
aplicação de
condições
contratuais não
previstas no
preçário oficial.

2

1

Ações de formação, direcionadas para uma
maior eficácia e adequação aos objetivos do
controlo de qualidade devidamente previstas
no Plano Anual de Formação

Implementada

Risco de falhas na
aplicação de
normas,
procedimentos e 1
regulamentos de
natureza
financeira.

2

Ações de formação direcionadas
para uma maior eficácia e adequação
aos objetivos do controlo de
qualidade

Implementada

1

Medidas/Ações de Prevenção

Implementad
a

Risco de falhas de
uniformização na
aplicação das
normas de
qualidade,
respetivos
métodos e
técnicas
associadas.

GC

Continuação
Identificação e
Definição do
Risco

PO
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Risco de registo
de tempo de
trabalho e
controlo de
assiduidade
inadequado.

1

2

2

1

Promoção da rotatividade dos
colaboradores afetos à receção de
encomendas.

1

Regulamento do horário de trabalho
a par da existência de um registo
biométrico da assiduidade dos
trabalhadores, bem como proceder
ao envio de mapas mensais com o
registo de situações irregulares ao
superior hierárquico e solicitar às
entidades competentes a eventual
verificação domiciliária, sempre que
se justifique.

Inventário anual e trimestral

Instruções para que todas as encomendas
passem pela triagem do armazém.
Rotatividade dos colaboradores

Setor de
Setor de Gestão
Responsável
Gestão RH e
RH e RF
RF

1

Justificação

Controlo da assiduidade regular, Fecho
Mensal

Tabela 6

Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira Setores de Apoio
N.º de N.º de
Em
Por
Implementadas
Riscos Medidas
curso Implementar
9

16

16

0

0

Tabela 7
Figura 4

 Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira (CSPGF) - Unidades Laboratoriais
Relativamente às Unidades Laboratoriais, que asseguram as competências previstas para os
Departamentos do INSA, foram identificados 2 riscos, conforme tabela infra, cujas 10 medidas adotadas
se encontram implementadas. Estas 10 medidas, totalmente implementadas, refletem um Grau de Risco
(1) Fraco (Tabelas 8 - 9 e Figura 5).
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Setor de Gestão RH e RF

Risco de receção
não controlada
física e
qualitativamente
de bens.

Implementada Implementada

Inventário cíclico e de final de ano.

Implementada

(Continuar)
Medidas/Ações de Prevenção

Estado
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As amostras para análises são rececionadas e
registadas, num núcleo/serviço de apoio do
Instituto (SAL) ou estrutura com idênticas funções
no próprio Departamento. Segregação de funções
no processo de contratualização de serviços: O
contacto com o cliente e a elaboração de
orçamentos, e supervisão jurídica dos contratos
são realizados por uma equipa de contratualização
externa ao Departamento, nomeada pelo Conselho
Diretivo do INSA.
As amostras para análises são registadas no SAL
(Serviço Apoio Laboratorial), de acordo com a
segregação por etapas no processo de entrada,
tratamento e entrega de resultados.

DSA

Na análise e registo de amostras, foi implementada
a segregação por etapas no processo de entrada,
tratamento e entrega de resultados, de forma a
garantir a confidencialidade da amostra.
Registo das entradas das amostras via serviço de
apoio laboratorial do Instituto ou do próprio
Departamento

DPS

Responsá
vel

As amostras para análises são rececionadas e
registadas, num núcleo/serviço de apoio do
Instituto (SAL) ou estrutura com idênticas funções
no próprio Departamento. Segregação de funções
no processo de contratualização de serviços: O
contacto com o cliente e a elaboração de
orçamentos, e supervisão jurídica dos contratos
são realizados por uma equipa de contratualização
externa ao Departamento, nomeada pelo Conselho
Diretivo do INSA
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DPS

DSA

DAN

DAN

Estado
Implementada
Implementada

Confidencialidade da
amostra.

As amostras para análises são registadas no SAL
(Serviço Apoio Laboratorial), de acordo com a
segregação por etapas no processo de entrada,
tratamento e entrega de resultados.

Implementada

GR
1

As amostras para análises são rececionadas e
registadas, num núcleo/serviço de apoio do
Instituto (SAL) ou estrutura com idênticas funções
no próprio Departamento. Segregação de funções
no processo de contratualização de serviços: O
contacto com o cliente e a elaboração de
orçamentos, e supervisão jurídica dos contratos
são realizados por uma equipa de contratualização
externa ao Departamento, nomeada pelo Conselho
Diretivo do INSA,

Implementada

1

Obrigatoriedade de todas as
amostras para análises
serem rececionadas e
registadas num serviço
externo ao Departamento
ou específico do
Departamento com esta
função.

Justificação

Implementada

2

Medidas/Ações de
Prevenção

Implementada

Risco de entrada
de amostras para
análise sem registo
em base de dados
e eventual
falseamento/erro
no tratamento e
envio das mesmas.

GC

Identificação e
Definição do
Risco

PO

Relatório de Execução do Plano Prevenção de Gestão de Riscos de Corrupção
e Infrações Conexas | INSA

Responsável
DGH

(Continuação)
Justificação
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DSA
DPS

Na análise e registo de amostras, foi implementada
a segregação por etapas no processo de entrada,
tratamento e entrega de resultados, de forma a
garantir a confidencialidade da amostra.
Registo das entradas das amostras via SAL e
registo de resultados no respetivo Laboratório.
Todos os colaboradores da UASO P e do SAL
preenchem e assinam a declaração de ética em
vigor no INSA.
Assinatura da Declaração de Ética.
Na análise e registo de amostras, foi implementada
a segregação por etapas no processo de entrada,
tratamento e entrega de resultados, de forma a
garantir a confidencialidade da amostra.
Registo das entradas das amostras via serviço de
apoio laboratorial do Instituto ou do próprio
Departamento
Na análise e registo de amostras, foi implementada
a segregação por etapas no processo de entrada,
tratamento e entrega de resultados, de forma a
garantir a confidencialidade da amostra.
Registo das entradas das amostras via serviço de
apoio laboratorial do Instituto ou do próprio
Departamento. Assinatura pelos trabalhadores da
declaração de ética. diferentes níveis de acesso no
sistema informático
Na análise e registo de amostras, foi implementada
a segregação por etapas no processo de entrada,
tratamento e entrega de resultados, de forma a
garantir a confidencialidade da amostra.
Registo das entradas das amostras via serviço de
apoio laboratorial do Instituto ou do próprio
Departamento
Manual da Qualidade do INSA
Realização de auditorias/elaboração dos respetivos
relatórios, em consonância com o Sistema de
Gestão da Qualidade do INSA.
Auditorias Internas ao Sistema de Gestão da
Qualidade segundo a norma 17025, realizadas em
janeiro 2020
Auditoria do IPAC realizada em setembro 2020

DAN

Assinatura da Declaração de Ética.

DSA

DDI

Assinatura da Declaração de Ética.

DAN

Controlo de documentos
técnico-científicos.

Implementada

Implementada

Implementada

Implementada

Implementada

Implementada Implementada

Estado
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Gestores de Qualidade
DSA
Gestores de
Qualidade

Implementada
Implementada

Está na natureza da Unidade o controlo dos
documentos técnico-científicos

DSA

Manual da Qualidade do INSA
Realização de auditorias/elaboração dos respetivos
relatórios, em consonância com o Sistema de
Gestão da Qualidade do INSA.
Auditorias Internas ao Sistema de Gestão da
Qualidade segundo a norma 15189
Auditoria do IPAC

Gestores de
Qualidade

Está na natureza da Unidade o controlo dos
documentos técnico-científicos

DPS

Manual da Qualidade do INSA O DPS está a
prepara a acreditação de ensaios e a elaborar os
respetivos documentos

Implementada

Implementada Implementada

Manual da Qualidade do INSA.
Realização de auditorias/elaboração dos respetivos
relatórios, em consonância com o Sistema de
Gestão da Qualidade implementado no INSA.
Auditorias Internas ao Sistema de Gestão da
Qualidade segundo a norma ISO 17025, realizadas
em dezembro de 2019 e janeiro e fevereiro 2020.
Auditoria Externa do IPAC realizada em setembro
2020.
Manual da Qualidade do INSA
Realização de auditorias/elaboração dos respetivos
relatórios, em consonância com o Sistema de
Gestão da Qualidade do INSA.
Auditorias Internas ao Sistema de Gestão da
Qualidade segundo a norma 17025
Auditoria do IPAC

DGH

Estado

Manual da Qualidade do INSA
Realização de auditorias/elaboração dos respetivos
relatórios, em consonância com o Sistema de
Gestão da Qualidade do INSA.
Auditorias Internas ao Sistema de Gestão da
Qualidade segundo a norma 15189
Auditoria do IPAC

Implementada

(Continuação)
Justificação

Implementada

Responsável
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DGH

DGH

Responsável
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DAN

As amostras para análises são rececionadas e
registadas, num núcleo/serviço de apoio do
Instituto (SAL) ou estrutura com idênticas funções
no próprio Departamento.
A verificação técnica dos resultados é feita por dois
técnicos com posterior validação pelo Responsável
Técnico/ou responsável de Unidade visando-se
nomeadamente, avaliar a não concordância de
resultados.
As amostras para análises são rececionadas e
registadas, num núcleo/serviço de apoio do
Instituto (SAL) ou estrutura com idênticas funções
no próprio Departamento.
A verificação técnica dos resultados é feita pelos
técnicos com posterior validação pelo Responsável
Técnico visando-se nomeadamente, avaliar a não
concordância de resultados.
As amostras para análises são rececionadas e
registadas, num núcleo/serviço de apoio do
Instituto (SAL) ou estrutura com idênticas funções
no próprio Departamento.
A verificação técnica dos resultados é feita pelos
técnicos com posterior validação pelo Responsável
Técnico visando-se nomeadamente, avaliar a não
concordância de resultados.
As amostras para análises são rececionadas e
registadas, num núcleo/serviço de apoio do
Instituto (SAL) ou estrutura com idênticas funções
no próprio Departamento.
A verificação técnica dos resultados é feita pelos
técnicos com posterior validação pelo Responsável
Técnico visando-se nomeadamente, avaliar a não
concordância de resultados.
As amostras para análises são rececionadas e
registadas, num núcleo/serviço de apoio do
Instituto (SAL) ou estrutura com idênticas funções
no próprio Departamento.
A verificação técnica dos resultados é feita por dois
técnicos com posterior validação pelo Responsável
Técnico/ou responsável de Unidade visando-se
nomeadamente, avaliar a não concordância de
resultados.

DGH

As amostras para análises são rececionadas e
registadas, num núcleo/serviço de apoio do
Instituto (SAL)

DDI

As amostras para análises são rececionadas e
registadas, numa Estrutura da DSGH URN P

DSA

Implementada
Implementada
Implementada
Implementada

Segregação por etapas no
processo de entrada,
tratamento e entrega de
resultados.

Justificação

DPS

Estado

Obrigatoriedade de todas as
amostras para análises
serem rececionadas e
registadas num serviço
externo ao Departamento
ou específico do
Departamento com esta
função.

Implementada

(Continuação)
Medidas/Ações de
Prevenção

Implementada Implementada
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Validação dos resultados
feita, no mínimo, por dois
técnicos.

A verificação técnica é feita por dois técnicos com
posterior validação pelo Responsável Técnico
visando-se nomeadamente, avaliar a não
concordância de resultados Quando possível)
A verificação técnica é feita por um ou dois
técnicos com posterior validação pelo Responsável
do Laboratório, se aplicável, visando-se
nomeadamente, avaliar a conformidade dos
resultados, quando necessário.
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DAN

DSA

Responsável

A verificação técnica é feita por dois técnicos com
posterior validação pelo Responsável Técnico
visando-se nomeadamente, avaliar a não
concordância de resultados Quando possível)

DGH

As amostras para análises são rececionadas e
codificadas pelo Técnico de laboratório e/ou
responsável pelo ensaio no Laboratório, sendo
todo o processo de monitorização efetuada através
deste código. De seguida, as informações
referentes a cada amostra são entregues ao
Responsável do Secretariado da UASO P, que
envia por email os dados para o SAL (Serviço
Apoio Laboratorial) que é o serviço responsável
por dar entrada dessas amostras no Programa de
Gestão de Amostras INSALAB.
A verificação técnica dos resultados é feita por um
ou dois técnicos (de acordo com a matriz de
competências), com posterior validação pelo
Responsável do Laboratório, se aplicável, visandose nomeadamente, avaliar a conformidade dos
resultados, quando necessário. A entrega dos
resultados, em papel, é feita no Serviço de
Expediente (em envelope fechado com aviso de
receção), no SAL P ou diretamente ao cliente (caso
este o solicite), tendo em conta que em todos estes
casos existe registo de entrega dos resultados no
DSA UASO-IM262 P (Registo de entrega de
Relatórios/Boletins Analíticos na área de
Expediente/SAL P (CSPGF-INSA) / Cliente). Os
resultados podem ainda ser enviados ao cliente por
e-mail, caso este o solicite por escrito.
A verificação técnica é feita por dois técnicos com
posterior validação pelo Responsável Técnico/ou
responsável de Unidade visando-se
nomeadamente, avaliar a não concordância de
resultados.

DDI

(Continuação)
Justificação

DSA

Validação dos resultados
feita, no mínimo, por dois
técnicos.

Implementada

Validação dos resultados
feita, no mínimo, por dois
técnicos.

Implementada Implementada Implementada

Implementada

Estado
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Responsável
DSA
DPS
DGH
DGH

Ações de formação, direcionadas para uma maior
eficácia e adequação aos objetivos do controlo de
qualidade devidamente previstas no Plano Anual
de Formação

Manual da Qualidade do INSA. O DPS está a
preparar a acreditação de ensaios e a elaborar os
respetivos documentos
As ações de formação permitem a atualização de
conhecimentos, implementação de novas
metodologias e melhorias no desenvolvimento do
Sistema de Gestão de Qualidade implementado no
INSA. Estas ações de formação são devidamente
previstas no Plano Anual de Formação do INSA.
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DSA

DGH

Ações de formação, direcionadas para uma maior
eficácia e adequação aos objetivos do controlo de
qualidade devidamente previstas no Plano Anual
de Formação

DPS

Ações de formação, direcionadas para uma maior
eficácia e adequação aos objetivos do controlo de
qualidade devidamente previstas no Plano Anual
de Formação.

DAN

A verificação técnica é feita por dois técnicos com
posterior validação pelo Responsável Técnico
visando-se nomeadamente, avaliar a não
concordância de resultados Quando possível.

DSA

1

A verificação técnica é feita por dois técnicos com
posterior validação pelo Responsável Técnico
visando-se nomeadamente, avaliar a não
concordância de resultados Quando possível.

Implementada

1

Validação de resultados pelo técnico que realiza e
pelo responsável que valida

Implementada

2

Ações de formação
direcionadas para uma
maior eficácia e adequação
aos objetivos do controlo de
qualidade

A verificação técnica é feita por dois técnicos com
posterior validação pelo Responsável Técnico
visando-se nomeadamente, avaliar a não
concordância de resultados.

Implementada

Risco de falhas de
uniformização na
aplicação das
normas de
qualidade,
respetivos
métodos e técnicas
associadas.

(Continuação)
Justificação

Implementada

Implementada Implementada Implementada Implementada Implementada

Estado
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Manual da Qualidade do INSA. O DPS está a
preparar a acreditação de ensaios e a elaborar os
respetivos documentos

DPS

Auditorias Internas ao Sistema de Gestão da
Qualidade segundo a norma 17025
Auditorias do IPAC

DAN

Responsável

Auditorias Internas ao Sistema de Gestão da
Qualidade segundo a norma 15189
Auditorias do IPAC

DSA

Auditorias Internas ao Sistema de Gestão da
Qualidade segundo a norma 17025, realizadas em
janeiro 2020
Auditoria do IPAC realizada em setembro 2020

DSA

(Continuação)
Justificação

Auditorias Internas ao Sistema de Gestão da
Qualidade segundo a norma ISO 17025, realizadas
em dezembro de 2019 e janeiro e fevereiro 2020 .
Auditoria Externa do IPAC realizada em setembro
2020

DSA

Implementada Implementada Implementada

Mecanismos de recolha e
documentação de todos os
elementos de prova da
auditoria de qualidade e de
outros elementos de suporte
à respetiva auditoria bem
como acompanhamento e
supervisão permanente das
diferentes fases do processo
de auditoria de qualidade.

Implementada Implementada

Estado
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Tabela 8

Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves
Ferreira Unidades Laboratoriais
N.º de N.º de
Implementadas
Riscos Medidas
2

10

10

Em
Por
curso Implementar
0

0

Tabela 9

Figura 5

 Departamentos
Importa salientar que, aquando da elaboração do PPGRCIC 2016, os riscos de corrupção foram
agrupados em áreas de intervenção consideradas como principais e aglutinadoras e, por esse facto,
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incluíram-se riscos transversais a vários departamentos do INSA, não necessariamente discriminados,
uma vez que se entendeu deterem riscos comuns, com ações idênticas a implementar.
Contudo, em sede da monitorização refletida no presente relatório, considerou-se que, apesar de se
terem incluído riscos transversais a cinco dos seis Departamentos do INSA (excecionado o
Departamento de Epidemiologia pela natureza das suas funções), o estado das ações a implementar em
cada um deles não será necessariamente o mesmo, pelo que se apresenta o resultado desta monitorização
de modo desagrupado. Acresce que nem em todos os Riscos identificados, aquando da elaboração do
PPGRCIC no ano 2016, são extensíveis a todos os Departamentos.

 Departamento de Alimentação e Nutrição (DAN)
No DAN foram identificados 2 riscos. Conforme tabela infra, para o primeiro risco, as 5 medidas
adotadas encontram-se implementadas. Igualmente, são dadas como implementadas as 2 medidas
adotadas para o segundo risco. Estas 7 medidas, totalmente implementadas, refletem um Grau de Risco
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DAN

Responsável

Manual da Qualidade do IN SA
Realização de auditorias/elaboração dos respetivos
relatórios, em consonância com o Sistema de Gestão da
Qualidade do INSA.
Auditorias Internas ao Sistema de Gestão da Qualidade
segundo a norma 17025, realizadas em janeiro 2020.
Auditoria do IPAC realizada em setembro 2020
As amostras para análises são rececionadas e registadas,
num núcleo/serviço de apoio do Instituto (SAL) ou
estrutura com idênticas funções no próprio
Departamento. Segregação de funções no processo de
contratualização de serviços: O contacto com o cliente e a
elaboração de orçamentos, e supervisão jurídica dos
contratos são realizados por uma equipa de
contratualização externa ao Departamento, nomeada pelo
Conselho Diretivo do INSA.

DAN

Estado

Na análise e registo de amostras, foi implementada a
segregação por etapas no processo de entrada, tratamento
e entrega de resultados, de forma a garantir a
confidencialidade da amostra.
Registo das entradas das amostras via serviço de apoio
laboratorial do Instituto ou do próprio Departamento

DAN

Risco de entrada
de amostras
para análise sem
registo em base
Controlo de documentos
de dados e
técnico-científicos.
2 1 1
eventual
falseamento/err
o no tratamento
e envio das
Obrigatoriedade de todas as
mesmas.
amostras para análises serem
rececionadas e registadas
num serviço externo ao
Departamento ou especifico
do departamento com esta
função.

Implementada

Confidencialidade da
amostra.

Justificação

Implementada

Medidas/Ações de
Prevenção

Implementada

Identificação e
Definição do
Risco

PO
GC
GR

de 1 (Fraco) para os dois riscos identificados (Tabelas 10 - 11 e Figura 6)

Registo de todas as amostras
para análise num sistema
informático que processe
automaticamente a faturação.
Segregação de funções: O
contacto com o cliente e a
elaboração de orçamentos e a
supervisão jurídica são
realizados por uma equipa de
contratualização externa ao
Departamento.

Manual de colheitas
Na prestação de serviços a clientes é feito o registo de
todas as amostras para análise, num sistema informático
que processa automaticamente a faturação. Existe no
INSA um sistema informático que procede á
correspondência entre os preços cobrados ao cliente e
preços tabelados.
Segregação de funções no processo de contratualização de
serviços: O contacto com o cliente, a elaboração de
orçamentos, e supervisão jurídica dos contratos são
realizados por uma equipa de contratualização externa ao
Departamento, nomeada pelo Conselho Diretivo do
INSA, responsáveis pelas várias fases do percurso
contratual.

Tabela 10

Departamento de Alimentação e Nutrição
N.º de
Riscos

N.º de
Medida
s

Implementada
s

2

7

7

Por
Em
Implementa
curso
r
0

0

Tabela 11

Figura 6

 Departamento de Doenças Infeciosas (DDI)
No DDI foram identificados 3 riscos. Conforme tabela infra, para o primeiro risco, as 5 medidas adotadas
encontram-se implementadas. Igualmente, as 2 medidas adotadas para cada um dos segundo e terceiro
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DAN
DAN
DAN

A verificação técnica é feita por dois técnicos com
posterior validação pelo Responsável Técnico/ou
responsável de Unidade visando-se nomeadamente,
avaliar a não concordância de resultados.

DAN

Estado
Implementada

Validação dos resultados
feita, no mínimo, por dois
técnicos.

Implementada

2 1 1

Segregação por etapas no
processo de entrada,
tratamento e entrega de
resultados.

As amostras para análises são rececionadas e registadas,
num núcleo/serviço de apoio do Instituto (SAL) ou
estrutura com idênticas funções no próprio
Departamento. A verificação técnica dos resultados é feita
por dois técnicos com posterior validação pelo
Responsável Técnico/ou responsável de Unidade
visando-se nomeadamente, avaliar a não concordância de
resultados.

Implementada

Risco de
favorecimento
de clientes
através da
aplicação de
condições
contratuais não
previstas no
preçário oficial.

Justificação

Implementada

(Continuação)
Medidas/Ações de
Prevenção

Responsável
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riscos encontram-se implementadas. Estas 9 medidas, totalmente implementadas, refletem um Grau de

Responsável

Segregação de funções no processo de
contratualização de serviços

Implementada

DDI

Ações de formação, direcionadas para
uma maior eficácia e adequação aos
objetivos do controlo de qualidade

DDI

Implementada

Auditorias internas ao DDI:
Relatório 23/2020, de 30/01/2020 a
21/02/2020
Relatório 24/2020, de 06/02/2020 a
14/02/2020
Auditoria pelo IPAC ao INSA:
Auditoria (IPAC) de 2020-09-08 a 2020-1007

DDI

Mecanismos de recolha e
documentação de todos os elementos
de prova da auditoria de qualidade e
de outros elementos de suporte à
respetiva auditoria bem como
acompanhamento e supervisão
1 2 1 permanente das diferentes fases do
processo de auditoria de qualidade.

DDI

Implementada

Registo de todas as amostras para análise
num sistema informático que processe
automaticamente a faturação. Existe no
INSA um sistema informático que procede á
correspondência entre os preços cobrados ao
cliente e preços tabelados.

Validação dos resultados feita, no
mínimo, por dois técnicos.

DDI

Realização de auditorias/elaboração dos
respetivos relatórios, em consonância com o
Sistema de Gestão da Qualidade do INSA.

DDI

Controlo de documentos técnicocientíficos.

DDI

Implementada

Implementar no Departamento um Manual
da Qualidade e/ou Manual de Colheitas

Implementada

Estado

Confidencialidade da amostra.

Risco de entrada de
amostras para
Obrigatoriedade de todas as amostras
análise sem registo
para análises serem rececionadas e
em base de dados e
registadas num serviço externo ao
2 1 1
eventual
Departamento ou especifico do
falseamento/erro
departamento com esta função.
no tratamento e
envio das mesmas.
Segregação por etapas no processo de
entrada, tratamento e entrega de
resultados.

Risco de falhas de
uniformização na
aplicação das
normas de
qualidade,
respetivos métodos
e técnicas
associadas.

Justificação

Implementada

Medidas/Ações de Prevenção

Implementada

Identificação e
Definição do
Risco

PO
GC
GR

Risco de 1 (Fraco) para os três riscos identificados (Tabelas 12 - 13 e Figura 7)
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Segregação de funções: O contacto
com o cliente e a elaboração de
orçamentos e a supervisão jurídica
são realizados por uma equipa de
contratualização externa ao
Departamento.

Responsável
DDI
DDI

1 2 1

Implementada

Registo de todas as amostras para
análise num sistema informático que
processe automaticamente a
faturação.

Risco de
favorecimento de
clientes através da
aplicação de
condições
contratuais não
previstas no
preçário oficial.

Justificação

Implementada

(Continuação)
Medidas/Ações de Prevenção

Estado
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Tabela 12

Departamento de Doenças Infeciosas
N.º de
Riscos
3

N.º de
Em
Por
Implementadas
Medidas
curso Implementar
9

9

0

0

Tabela 13
Figura 7

 Departamento de Epidemiologia (DEP) no âmbito do Programa Nacional de Avaliação
Externa da Qualidade (PNAEQ).
Relativamente ao DEP, considerando que desenvolve atividades nos domínios da epidemiologia e
bioestatística aplicadas, incluindo a vigilância epidemiológica e a investigação em cuidados de saúde, por não
deter atividade laboratorial, os riscos identificados para os demais 5 departamentos do INSA não lhe são
aplicáveis.
Assim, no DEP, considerando que lhe compete o PNAEQ, cuja atividade é essencial à missão do INSA, foi
identificado um risco que, conforme tabela que se segue, as respetivas 3 medidas são dadas como
implementadas, a que corresponde um Risco (1) Fraco (Tabelas 14 - 15 e Figura 8).

42

Responsável

Relatório comprovativo do
resultado inicial sem a
alteração solicitada

As medidas implementadas consideram-se
eficazes

DEP

As medidas implementadas consideram-se
eficazes

DEP

1

As medidas implementadas consideram-se
eficazes

DEP

Estado

2

Implementada

Registo dos pedidos dos
participantes a solicitar
alterações ao relatório de
avaliação.

GR

Informação antecipada a
todos os participantes, através
do livro explicativo do
PNAEQ, que o INSA I.P não
emenda resultados, quando o
erro/falha é inerente ao
próprio participante.

Justificação

Implementada

1

Medidas/Ações de
Prevenção

Implementada

Risco de alteração
dos resultados de
avaliação externa da
qualidade por
solicitação do
participante, pósdata final de entrega
de resultados,
quando o erro/falha
é inerente ao
próprio participante.

GC

Identificação e
Definição do
Risco

PO
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Tabela 14

25%

Departamento de Epidemiologia (DEP) no âmbito do
Programa Nacional de Avaliação Externa da qualidade
(PNAEQ).
N.º de
Riscos

N.º de
Medidas

Implementadas

Em
curso

Por
Implementar

1

3

3

0

0

Tabela 15

75%

Departamento de Epidemiologia (DEP) no âmbito do Programa Nacional
de Avaliação Externa da qualidade (PNAEQ). N.º de Riscos
Departamento de Epidemiologia (DEP) no âmbito do Programa Nacional
de Avaliação Externa da qualidade (PNAEQ). N.º de Medidas

Figura 8

 Departamento de Genética Humana (DGH)
No DGH foram identificados 3 riscos. Conforme tabela infra, para o primeiro risco, as 5 medidas adotadas
encontram-se implementadas. Igualmente, as 2 medidas adotadas para os segundo e terceiro riscos
encontram-se implementadas. Estas 9 medidas, totalmente implementadas, refletem um Grau de Risco de 1
(Fraco) para os 3 riscos identificados (Tabelas 16 - 17 e Figura 9).
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Validação dos resultados feita, no
mínimo, por dois técnicos.

Risco de falhas de
uniformização na
aplicação das
normas de
qualidade,
respetivos métodos
e técnicas
associadas.

Risco de
favorecimento de
clientes através da
aplicação de
condições
contratuais não
previstas no
preçário oficial.

2

1

1

Realização de
auditorias/elaboração dos
respetivos relatórios, em
consonância com o Sistema de
Gestão da Qualidade do INSA.
Realização de Plano de Ação da
Qualidade, em consonância com
o Sistema de Gestão da Qualidade
do INSA.
Registo de todas as amostras para
análise num sistema informático
que processe automaticamente a
faturação.

1

2

1

Segregação de funções: O
contacto com o cliente e a
elaboração de orçamentos e a
supervisão jurídica são realizados
por uma equipa de
contratualização externa ao
Departamento.

Estado

Responsável

DGH
DGH
DGH
DGH

Segregação por etapas no
processo de entrada, tratamento e
entrega de resultados.

São realizadas anualmente auditorias internas e
externas ao DGH-L e DGH-P

Todos os resultados laboratoriais do DGH
(DGH-L e DGH-P) são validados por dois
técnicos.

São realizadas anualmente auditorias internas e
externas ao DGH-L e DGH-P.

É elaborado anualmente um Plano de Ação da
Qualidade relativo ao DGH-L e DGH-P.

DGH

1

DGH

2

O DGH utiliza o Setor de Contratualização para
todas as contratualizações. As amostras são
rececionadas e registadas em Unidade específica e
separada das Unidades que executam os testes.

DGH

1

Realização de
auditorias/elaboração dos
respetivos relatórios, em
consonância com o Sistema de
Gestão da Qualidade do INSA.

Manual da Qualidade no INSANET e Manual de
Colheitas nas pastas partilhadas Y:\Situações
Temporárias\Manual de Colheitas (substituído
agora pelo INSA_LAB)

Todas as amostras testadas no DGH-L e DGH-P
são registadas no atual programa informático
INSA_LAB e NEOBOX

DGH

Risco de entrada de
amostras para
análise sem registo
em base de dados e
eventual
falseamento/erro
no tratamento e
envio das mesmas.

Obrigatoriedade de todas as
amostras serem rececionadas e
registadas num serviço externo ao
Departamento ou especifico do
departamento com esta função.

Justificação

O DGH utiliza o Setor de Contratualização para
todas as contratualizações.

DGH

Implementar no Departamento
um Manual da Qualidade e/ou
Manual de Colheitas

Implementada Implementada Implementada Implementada Implementada Implementada Implementada Implementada

Medidas/Ações de Prevenção

Implementada

GR

GC

Identificação e
Definição do
Risco

PO
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Tabela 16
25%

Departamento de Genética Humana
75%

N.º de
Riscos

N.º de
Implementadas
Medidas

3

9

9

Em
Por
curso Implementar
0

0

Departamento de Genética Humana N.º de Riscos

Tabela 17

Departamento de Genética Humana N.º de Medidas

Figura 9

 Departamento de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças Não Transmissíveis
(DPS
No DPS foram identificados 2 riscos. Conforme tabela infra, para o primeiro risco, as 5 medidas
adotadas encontram-se implementadas. Igualmente, as 2 medidas adotadas para o segundo risco
também se encontram implementadas. Estas 7 medidas, totalmente implementadas, refletem um Grau

Responsável

Estado

Procedimento transversal ao processo Préanalítico e Pós-analítico. Processo auditado
IPAC
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DPS

DPS

Auditorias realizadas pelo IPAC e auditorias
internas

DPS

Segregação por etapas no processo de
entrada, tratamento e entrega de
resultados.

Processo pré-analítico feito no SAL. Existe
procedimento geral do INSA para este
processo. INSA-PG18

DPS

Realização de auditorias/elaboração
dos respetivos relatórios, em
consonância com o Sistema de Gestão
da Qualidade do INSA.

Implementada

GR
1

Obrigatoriedade de todas as amostras
para análises serem rececionadas e
registadas num serviço externo ao
Departamento ou especifico do
departamento com esta função.

Declaração de ética com compromisso de
confidencialidade. Na entrada as amostras são
codificadas com um Numero de requisição.

Implementada

2

Confidencialidade da amostra.

Justificação

Implementada

1

Medidas/Ações de Prevenção

Implementada

Risco de entrada de
amostras para
análise sem registo
em base de dados e
eventual
falseamento/erro
no tratamento e
envio das mesmas.

GC

Identificação e
Definição do
Risco

PO

de Risco de 1 (Fraco) para os dois riscos identificados (Tabelas 18 - 19 e Figura 10).

1

Mecanismos de recolha e
documentação de todos os elementos
de prova da auditoria de qualidade e de
outros elementos de suporte à
respetiva auditoria bem como
acompanhamento e supervisão
permanente das diferentes fases do
processo de auditoria de qualidade.

Estes mecanismos são validados por
rastreabilidade nas auditorias internas e IPAC

DPS
DPS

2

Registos de Formação com avaliação de
eficácia. Estes registos são geridos pelos RH.
Existe anualmente recolha de informação aos
colaboradores sobre Necessidades de
Formação

DPS

1

Implementada

Risco de falhas de
uniformização na
aplicação das
normas de
qualidade,
respetivos métodos
e técnicas
associadas.

Ações de formação, direcionadas para
uma maior eficácia e adequação aos
objetivos do controlo de qualidade

O sistema informático em vigor, INSALAB,
tem um sistema de gestão de amostras que
implica validação de resultados em 3 fases
(Técnica, Biopatológica e Diretor Técnico)

Implementada

Validação dos resultados feita, no
mínimo, por dois técnicos.

Justificação

Implementada

(Continuação)
Medidas/Ações de Prevenção

Responsável

Estado
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Tabela 18

Departamento de Promoção da Saúde e Prevenção de
Doenças Não Transmissíveis
N.º de
Riscos
2

N.º de
Implementadas
Medidas
7

7

22%

Em
Por
curso Implementar
0

78%

0
Departamento de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças Não
Transmissíveis N.º de Riscos
Departamento de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças Não
Transmissíveis N.º de Medidas

Tabela 19

Figura 10

 Departamento Saúde Ambiental (DSA)
No DSA foram identificados 2 riscos. Conforme tabela infra, para o primeiro risco, as 5 medidas
adotadas encontram-se implementadas.

Igualmente, também se encontram implementadas as 2

medidas adotadas para o segundo risco. Estas 7 medidas, totalmente implementadas, refletem um Grau
de Risco de 1 (Fraco) para os dois riscos identificados (Tabelas 20 - 21 e Figura 11).
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DSA

Responsável

Na análise e registo de amostras, foi implementada a segregação por
etapas no processo de entrada, tratamento e entrega de resultados, de
forma a garantir a confidencialidade da amostra e o efetivo controlo de
documentos técnico-científicos:
As amostras para análises são rececionadas e registadas, num
núcleo/serviço de apoio do Instituto ou estrutura com idênticas
funções no próprio Departamento.
A verificação técnica é feita por um ou dois técnicos com posterior
validação pelo Responsável Técnico e/ou Coordenador de Unidade
visando-se nomeadamente, avaliar a não concordância de resultados.
Os Laboratórios dispõem de procedimentos de ensaio e instruções de
trabalho que, a par com os procedimentos gerais do INSA para
emissão de resultados, garantem a confidencialidade de amostras e
resultados.

Na análise e registo de amostras, foi implementada a segregação por
etapas no processo de entrada, tratamento e entrega de resultados, de
forma a garantir a confidencialidade da amostra e o efetivo controlo de
documentos técnico-científicos:
As amostras para análises são rececionadas e registadas, num
núcleo/serviço de apoio do Instituto ou estrutura com idênticas
funções no próprio Departamento.
A verificação técnica é feita por um ou dois técnicos com posterior
validação pelo Responsável Técnico e/ou Coordenador de Unidade
visando-se nomeadamente, avaliar a não concordância de resultados.
Os Laboratórios dispõem de procedimentos de ensaio e instruções de
trabalho que, a par com os procedimentos gerais do INSA para
emissão de resultados, garantem a confidencialidade de amostras e
resultados.
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DSA

Na análise e registo de amostras, foi implementada a segregação por
etapas no processo de entrada, tratamento e entrega de resultados, de
forma a garantir a confidencialidade da amostra e o efetivo controlo de
documentos técnico-científicos:
As amostras para análises são rececionadas e registadas, num
núcleo/serviço de apoio do Instituto ou estrutura com idênticas
funções no próprio Departamento.
A verificação técnica é feita por um ou dois técnicos com posterior
validação pelo Responsável Técnico e/ou Coordenador de Unidade
visando-se nomeadamente, avaliar a não concordância de resultados.
Os Laboratórios dispõem de procedimentos de ensaio e instruções de
trabalho que, a par com os procedimentos gerais do INSA para
emissão de resultados, garantem a confidencialidade de amostras e
resultados.

DSA

Obrigatoriedade
de todas as
amostras para
análise serrem
rececionadas e
registradas num
serviço externo
ao
Departamento
ou específico do
Departamento
para essa função.

Estado

Risco de
entrada de
amostras para
análise sem
registo em
Controlo de
base de dados
documentos
1 2 1
técnicoe eventual
falseamento/
científicos.
erro no
tratamento e
envio das
mesmas.

Implementada

Confidencialidad
e da amostra.

Justificação

Implementada

Medidas/Ações
de Prevenção

Implementada

Identificaçã
oe
Definição
do Risco

PO
GC
GR
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Na análise e registo de amostras, foi implementada a segregação por
etapas no processo de entrada, tratamento e entrega de resultados, de
forma a garantir a confidencialidade da amostra e o efetivo controlo de
documentos técnico-científicos:
As amostras para análises são rececionadas e registadas, num
núcleo/serviço de apoio do Instituto ou estrutura com idênticas
funções no próprio Departamento.
A verificação técnica é feita por um ou dois técnicos com posterior
validação pelo Responsável Técnico e/ou Coordenador de Unidade
visando-se nomeadamente, avaliar a não concordância de resultados.
Os Laboratórios dispõem de procedimentos de ensaio e instruções de
trabalho que, a par com os procedimentos gerais do INSA para
emissão de resultados, garantem a confidencialidade de amostras e
resultados.

Registo de todas as amostras para análise num sistema informático que
processe automaticamente a faturação. Existe no INSA um sistema
informático que procede à correspondência entre os preços cobrados
ao cliente e preços tabelados.

DSA

Segregação de funções no processo de contratualização de serviços.
Os Laboratórios contactam com o Cliente para esclarecimento de
questões técnicas relativas aos ensaios a realizar, emitindo uma
informação técnica.
A elaboração de orçamentos e a supervisão jurídica é realizada pelos
Serviços de Apoio aos Laboratórios (Contratualização e Jurídico).
Os eventuais descontos, podendo ser propostos pelos Laboratórios,
são validados pela Coordenadora do Departamento e pelo Conselho
Diretivo.

DSA

Tabela 20
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DSA

DSA

Estado

Risco de
favoreciment
o de clientes
Segregação de
através da
funções: O
aplicação de
1 2 1 contacto com o
condições
cliente e a
contratuais
elaboração de
não previstas
orçamentos e a
no preçário
supervisão
oficial.
jurídica são
realizados por
uma equipa de
contratualização
externa ao
Departamento.

Implementada

Registo de todas
as amostras para
análise num
sistema
informático que
processe
automaticamente
a faturação.

Implementada

Validação dos
resultados feita,
no mínimo, por
dois técnicos.

Na análise e registo de amostras, foi implementada a segregação por
etapas no processo de entrada, tratamento e entrega de resultados, de
forma a garantir a confidencialidade da amostra e o efetivo controlo de
documentos técnico-científicos:
As amostras para análises são rececionadas e registadas, num
núcleo/serviço de apoio do Instituto ou estrutura com idênticas
funções no próprio Departamento.
A verificação técnica é feita por um ou dois técnicos com posterior
validação pelo Responsável Técnico e/ou Coordenador de Unidade
visando-se nomeadamente, avaliar a não concordância de resultados.
Os Laboratórios dispõem de procedimentos de ensaio e instruções de
trabalho que, a par com os procedimentos gerais do INSA para
emissão de resultados, garantem a confidencialidade de amostras e
resultados.

Implementada

Segregação por
etapas no
processo de
entrada,
tratamento e
entrega de
resultados.

Justificação

Implementada

(Continuação)
Medidas/Ações
de Prevenção

Responsável
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22%

Departamento Saúde Ambiental
N.º
N.º de
Em
Por
de
Implementada
Medida
curs Implementa
Risco
s
s
o
r
s
2

7

7

0

78%

0

Departamento Saúde Ambiental N.º de Riscos
Departamento Saúde Ambiental N.º de Medidas

Tabela 21
Figura 11

 Direção de Gestão de Recursos Financeiros (DRF)
No que toca à Direção de Gestão de Recursos Financeiros, dá-se nota de que, em sede de monitorização
anterior, se procedeu à atualização das medidas consideradas mais adequadas à mitigação e ou eliminação
dos respetivos riscos de corrupção e infrações conexas.
Deste modo, conforme tabela que se segue, são identificados 8 Riscos, que de entre as 15 medidas
adotadas, 14 medidas estão implementadas e 1 em curso.
Dos 8 riscos identificados, apurou-se quanto ao seu Grau: Fraco (1) para 2 riscos; Moderado (2) para 4

3

Responsável

Estado

GR
2

Regras para a
rotatividade dos
elementos do Júri de
Concursos;

Validação dos registos de stock na aplicação informática
com os dados apurados em resultado da contagem física
de bens de Armazém. Instrução de trabalho para a
receção e controlo de stocks, lotes e critérios de
aceitação de bens.

DGRF

1

1

Conferência da
informação intermédia
e final;

Justificação

A composição do Júri deve abranger o maior número de
valências possível e ter em conta o conhecimento
técnico sobre a obra, bem ou serviço a contratar;

DGRF

Risco de conflito
de interesses,
incompatibilidades
e impedimentos
na Contratação de
bens ou serviços;

2

Medidas/Ações de
Prevenção

Implementada Implementada

Risco de perda de
1
valores ativos;

GC

Identificação e
Definição do
Risco

PO

riscos e Elevado (3) para 2 riscos (Tabelas 22 - 23 e Figura 12).
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Risco de ineficácia
no cumprimento
do Contratos de
aquisição de bens
ou serviços.

Risco de
irregularidades na
aplicação de
procedimentos,
normas e
regulamentos de
natureza
financeira.

Controlo da satisfação
de solicitações;
1

2

1

Verificação tempestiva
da execução dos
processos de acordo
com as necessidades
dos serviços;
Acompanhamento e
supervisão hierárquica
em todos os
procedimentos e
operações;

2

3

3

Conferência da
informação intermédia
e final;
Utilização de
Plataforma de
Contratação Pública
eletrónica;

Encerramento de Notas de Encomenda em SGICM
após completa satisfação;

Publicitação no Portal dos Contratos Públicos
(base.gov.pt) dos relatórios, da formação e da execução
dos contratos. Nomeação do Gestor do Contrato, nos
termos do disposto no art.º. 290.ª-A, do n.º 1 do CCP;
Reuniões de esclarecimentos de dúvidas com
trabalhadores com periocidades distintas nas diversas
áreas. Plano de ação para identificação e levantamento
de necessidades de Formação.

DGRF
DGRF

Implementada

Responsável

Procedimento especifico para processamento de
cobranças, pagamentos e guarda de valores.
Procedimento Especifico para acessos a aplicações
informáticas de acordo com as funções desempenhadas.

DGRF

Segregação de funções
e responsabilidade das
operações;

DGRF

2

DGRF

3

Regulamento Específicos para a constituição,
verificação e liquidação de Fundo de Maneio; Impressos
Especifico para contagem de Caixa; Procedimento
Especifico para reconciliações bancárias.

DGRF

1

Procedimento especifico que atribui competência à
Comissão Técnica de Compras para propor a
composição dos Membros do Júri. Procedimento
especifico que atribui competência ao Conselho
Diretivo a nomeação dos Membros do Júri. Modelo de
Declaração de inexistência conflito de interesses,
incompatibilidades e impedimentos na Contratação de
obras, bens ou serviços, a ser assinado pelos membros
do Júri e Gestor do Contrato.

Ações de verificação aleatória e conciliação de
informação;

DGRF

Risco de desvio de
dinheiro e valores.

Justificação

Publicitação em plataforma eletrónica de contratação
AcinGov (acingov.pt) para a aquisição de bens e
serviços;

DGRF

Conferência da
informação intermédia
e final;

Implementada Implementada Implementada Implementada Implementada

Segregação de funções
na formação de Júri
para Concursos;

Implementada Em curso

(Continuação)
Medidas/Ações de
Prevenção

Estado
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1

3

2
Segregação de funções
e responsabilidade das
operações;

2

3

3

Análise comparativa de
valores por rubrica nos
diferentes
departamentos;
Envolvimento dos
serviços no plano
anual de compras de
bens;

DGRF

Responsável

Separação das funções de processamento de Faturas da
conferência da prestação de serviços ou receção de
bens. Procedimento Especifico para acessos a aplicações
informáticas de acordo com as funções desempenhadas.

DGRF

Dupla conferência - Armazém e Departamento.
Procedimento especifico para a conferência de faturas.

DGRF

Conferência da
informação intermédia
e final;

Controlo das Contas de e a Terceiros. Emissão e envio
de "Oficio a Devedores" a Terceiros quando detetadas
situações de incumprimento.

Contabilidade analítica por Centros de Custo.
Manutenção de histórico relativo a aquisições, gastos e
consumos de bens (SGICM).

DGRF

Conferência da
informação intermédia
e final;

Estado

2

Implementada Implementada

3

Justificação

Integração de necessidades anuais de aquisição de bens,
abrangendo os diferente Departamentos,
supervisionado por uma Comissão Técnica de Compras
nomeada pelo Conselho Diretivo.

DGRF

Risco de sub ou
sobreavaliação das
necessidades reais
e estimativas de
custos.

1

Medidas/Ações de
Prevenção

Implementad Implementada Implementada
a

Risco de não
conferência de
prestação de
serviços ou
receções de bens
antes da emissão
dos meios de
pagamento.

GR

Risco de não
cobrança a
Terceiros.

GC

(Continuação)
Identificação e
Definição do
Risco

PO
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Tabela 22

Direção de Gestão de Recursos Financeiros
65%

35%

N.º de N.º de
Em
Por
Implementadas
Riscos Medidas
curso Implementar
8

15

14

1

0
Direção de Gestão de Recursos Financeiros N.º de Riscos

Tabela 23

Direção de Gestão de Recursos Financeiros N.º de Medidas

Figura 12

 Direção de Gestão de Recursos Humanos (DRH)
Na DRH foram identificados 8 riscos. Conforme tabela infra, são adotadas 11 medidas que se dão como
implementadas.
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Dos 8 riscos identificados, apurou-se quanto ao seu Grau: 7 de (1) Fraco); 3 de (2) Moderado e 2 de (3)

Controlo da assiduidade
dos formandos

Acompanhamento e
supervisão da atividade de
formação pelo Conselho
Diretivo
Risco de
desajustamento
entre as
necessidades de
formação e a
formação
efetivamente
fornecida

1

1

1

Adoção de medidas de
gestão previsional com
vista a ajudar a identificar
e prover as necessidades
formativas das unidades
orgânicas

Avaliação do processo
formativo

Foi entregue o Plano Anual de Formação ao Conselho
Diretivo (em 30-03-2020). Os pedidos de formação
foram enviados para autorização do Conselho
Diretivo.

DGRH

Responsável

Esta medida é controlada através de folhas de
presença, no caso das formações internas e através de
certificados de formação ou presença no caso das
formações externas.

DGRH

Esta medida foi implementada através do levantamento
de necessidades de formação a todos os
Departamentos, Direções e áreas transversais. (02-122019)

DGRH

Envolvimento das
unidades orgânicas no
planeamento e na
definição das
necessidades de formação
dos Recursos Humanos

DGRH

Esta medida foi implementada através de um ficheiro
de monitorização e controlo, localizado nas pastas
partilhadas.

DGRH

Estado
Implementada

GR
1

Acompanhamento e
controlo da
implementação do Plano
de Formação pela DGRH

Esta medida foi implementada através do levantamento
de necessidades de formação (em 02-12-2019) a todos
os Departamentos, Direções e áreas transversais.

DGRH

1

2

Foram registados na base de dados RHV 45 pedidos de
acumulação de funções, com data de início em 2020.

A avaliação do processo formativo foi efetuada em três
níveis: (1) Inquérito aos formandos; (2) Avaliação das
aprendizagens; (3) Avaliação da eficácia da formação
no posto de trabalho.

DGRH

Risco de
desajustamento
entre a aquisição 1
da formação e as
necessidades

2

Registar todos os pedidos
de acumulação de
funções
privadas/públicas numa
base de dados.
Necessidade de pedido
anual.

Implementada

2

3

Justificação

Implementada

Risco de baixa
execução do
Plano Anual de
Formação

3

Medidas/Ações de
Prevenção

Implementada Implementada Implementada Implementada

Risco de
acumulação de
funções públicas
3
ou/e privadas
sem autorização
superior.

GC

Identificação e
Definição do
Risco

PO

Elevado (Tabelas 24 – 25 e Figura 13).
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Risco de
irregularidades/
falhas no
processamento
de vencimentos
e abonos dos
trabalhadores.

1

3

3

No processamento de vencimentos e outros abonos,
intervêm, pelo menos, três trabalhadores.

53

DGRH

DGRH

Não obstante o ano de 2020 ser um ano atípico em
matéria de organização dos tempo de trabalho, o
cumprimento do RHT é feito através do sistema de
controlo de assiduidade, acessível a todos os
trabalhadores, através do "espaço pessoal".

DGRH

1

Foi autorizada a abertura de 14 procedimentos
concursais, para os quais foram nomeados pelo
Conselho Diretivo, 56 trabalhadores diferentes para
integração no júri. Os trabalhadores com mais
probabilidade de repetição pertencem à DGRH, por
exigência legal no recrutamento de trabalhadores das
carreiras gerais.

DGRH

1

Estado

1

Implementada

Risco de
incumprimento
do horário
estabelecido.

Regulamento do horário
de trabalho a par da
existência de um registo
biométrico da assiduidade
dos trabalhadores, bem
como proceder ao envio
de mapas mensais com o
registo de situações
irregulares ao superior
hierárquico e solicitar às
entidades competentes a
eventual verificação
domiciliária, sempre que
se justifique.
Assegurar a segregação de
funções no
processamento de
vencimentos e abonos
dos trabalhadores
garantindo a intervenção
no processo de
processamento e entrega
de dois ou mais
intervenientes.

Implementada

1

Verificar a composição
do júri, no sentido de
evitar favorecimento de
candidatos promovendo a
rotatividade dos
elementos do mesmo

Para garantir o aproveitamento das ações de formação,
os formandos têm de proceder à avaliação da formação
e do seu impacte no posto de trabalho, bem como pelo
superior hierárquico. A difusão dos conhecimentos é
assegurada internamente em cada Departamento.

Implementada

2

Executar procedimentos
com a finalidade de
garantir o aproveitamento
das ações de formação e
assegurar a difusão dos
conhecimentos pelos
formandos

Justificação

Implementada

Risco de
designação de
elementos que
integrem os júris
dos
procedimentos
concursais e
concurso, que
possam por
1
impedimento ou
suspeição
prevista nos
artigos 69.º e
seguintes do
CPA, por em
risco a isenção
dos resultados.

(Continuação)
Medidas/Ações de
Prevenção

Responsável
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Responsável

Justificação

Foram recrutados 13 trabalhadores por via de
procedimento concursal e 1 por mobilidade interna.
Com vista a responder à pandemia COVID-19, foram
ainda recrutados 11 trabalhadores a termo resolutivo,
por aplicação do DL 10-A/2020, de 13 de março.
Quanto às prestações de serviços, considerando que é
uma forma de contratação fora do âmbito da DGRH,
não conseguimos aferir a fundamentação para a
necessidade das mesmas.

DGRH

GR
1

Planeamento anual das
necessidades do serviço,
de forma a recrutar
trabalhadores recorrendo
a figuras legalmente
consagradas tais como
lançamento de concursos
de pessoal que permitem
assegurar as necessidades

Estado

2

Medidas/Ações de
Prevenção

Implementada

Risco do recurso
a trabalho
extraordinário,
contratações a
termo ou a
prestações de
1
serviços, como
forma de suprir
necessidades
permanentes dos
serviços

GC

(Continuação)
Identificação e
Definição do
Risco

PO
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Tabela 24

Direção de Gestão de Recursos Humanos
N.º de
Riscos

N.º de
Implementadas
Medidas

8

11

11

58%
42%

Em
Por
curso Implementar
0

0

Tabela 25

Direção de Gestão de Recursos Humanos N.º de Riscos

Direção de Gestão de Recursos Humanos N.º de Medidas

Figura 13

 Direção de Gestão de Recursos Técnicos (DRT)
Na DRT, são identificados 6 Riscos e 6 medidas, de que se dão 4 medidas adotadas como implementadas
e 2 em curso. Dos 4 riscos identificados, apurou-se quanto ao seu Grau: 3 de (2) Moderado e 2 de (3)

3

Responsável

Estado

GR
3

Promover a elaboração
do Plano de Segurança
Informática do INSA,
I.P.

Justificação

A documentação produzida anteriormente sobre esta
matéria, nomeadamente as políticas e normas de
segurança de informação e as normas e regulamentos
de utilização dos recursos de TIC, é dinâmica e
atualmente está a ser revista pela DGRT/TSI para
submissão à aprovação superior.

54

DGRT

3

Medidas/Ações de
Prevenção

Em curso

Risco de falta de
orientações
estratégicas e de
enquadramento
organizacional.

GC

Identificação e
Definição do Risco

PO

Elevado (Tabelas 26 – 27 e Figura 14).

Responsável

55

DGRT

Está garantida a etiquetagem e o registo patrimonial de
todos os equipamentos informáticos, bem como a
execução do registo do empréstimo a trabalhadores do
INSA, através de preenchimento de formulário
próprio.

3

Avaliar os níveis de
segurança e controlo de
acessos aos sistemas
aplicacionais de suporte
ao negócio do INSA, I.P,
dependente de processo
de autenticação e,
respeitando o princípio de
que só se "vê" o
estritamente necessário e
indispensável para o
exercício das suas
funções.

DGRT

2

Garantir a etiquetagem e
o registo patrimonial de
todos os equipamentos
informáticos, bem como
registar o seu empréstimo
a trabalhadores do INSA,
I.P e definir o
procedimentos interno
para esse mesmo
empréstimo.

2

Responsabilização dos
titulares pela utilização
das passwords de acesso e
consequente alteração das
passwords de acesso aos
sistemas informáticos, de
forma regular e periódica

DGRT

2

Remoção imediata de
privilégios de acesso aos
sistemas informáticos,
sempre que ocorra
cessação do vínculo
laboral.

Remoção imediata de privilégios de acesso aos
sistemas informáticos, sempre que ocorra cessação do
vínculo laboral. Procede-se à remoção dos privilégios
de acesso aos sistemas informáticos, sempre que
ocorre a cessação do vínculo laboral.
Importa referir que em 2020 foi novamente verificada
a lista de colaboradores do INSA, tendo sido
reforçado, através de fluxo elaborado para o efeito, a
responsabilidade pela informação das entradas e saídas
no INSA e a distribuição dessa informação.

GR

O acesso às aplicações do INSA é efetuado com login
recorrendo a Active Directory, ou seja, os utilizadores
são autenticados por nome de utilizador e palavrapasse pessoal e intransmissível. Em cada aplicação
existe uma árvore de permissões determinada pelo
equipa de gestão aplicacional ou pelo gestor
aplicacional no sentido de apenas permitir a cada
utilizador o acesso ao indispensável para o exercício
das suas funções.

Medidas/Ações de
Prevenção

DGRT

3

Estado

Riscos de perda de
informação,
modificação ou
adulteração de
informação por
intrusão e de perda do
controlo do meio
1
físico e ambiental que
protege e rodeia os
recursos tecnológicos
- catástrofes naturais,
terramotos,
inundações,
incêndios, etc.

3

Implementada

Risco de utilização de
dados dos sistemas de
1
informação para fins
privados.

3

Implementada

Risco de planeamento
das atividades do
DRT/STI, sem uma
definição clara dos
2
objetivos de
médio/longo prazo
que a organização
pretende atingir.

3

Responsabilização dos titulares pela utilização das
passwords de acesso e pela necessária alteração das
passwords de acesso aos sistemas informáticos, de
forma regular e periódica. Encontra-se implementada
uma política de gestão de passwords que obriga a
alteração das passwords dos utilizadores de 60 em 60
dias e que é feita no diretório central de utilizadores.
Todos os sistemas de informação que se baseiam neste
diretório central para validação dos utilizadores estão
indiretamente abrangidos pela mesma política. Todos
os outros sistemas de informação com repositório
próprio necessitam de desenvolvimento extra por
parte dos fornecedores.

Implementada

1

Justificação

Implementada

Risco de Fuga de
informação - uso e
fornecimento de
informação de saúde
não autorizada a
particulares e/ou
outras entidades.

GC

(Continuação)
Identificação e
Definição do Risco

PO
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Responsável

GR
3

Justificação

A DGRT/TSI devido à elevada mobilidade dos
Recursos Humanos e à alteração substancial de alguns
sistemas de informação transversais obriga-se a rever
periodicamente os perfis de acesso aos sistemas de
informação considerados críticos contendo
informação sensível do Instituto. A ação é dinâmica e
não cessa, pelo que se mantém em curso,
perspetivando-se, no entanto, para facilitação, a
implementação de uma ferramenta informática que
procederá à revisão periódica dos perfis de acesso, de
acordo com as práticas conhecidas no mercado como
Gestão de Identidades.

DGRT

3

Revisão periódica dos
perfis de acesso aos
sistemas de informação
críticos, que contêm
informação sensível da
organização.

Estado

2

Medidas/Ações de
Prevenção

Em curso

Riscos inerentes à
inexistência de um
Plano de Segurança
de Informação do
INSA, I.P.

GC

(Continuação)
Identificação e
Definição do Risco

PO
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Tabela 26

50%

Direção de Gestão de Recursos Técnicos
N.º de
Riscos

N.º de
Implementadas
Medidas

6

6

4

50%

Em
Por
curso Implementar
2

0

Direção de Gestão de Recursos Técnicos N.º de Riscos
Direção de Gestão de Recursos Técnicos N.º de Medidas

Tabela 27

Figura 14

 Museu da Saúde
No Museu da Saúde, é identificado 1 Risco, de que se dá a única medida adotada como implementada.

Responsável

Justificação
Inventário do acervo a decorrer; as novas incorporações são
acompanhadas de documentação detalhada, a qual exige
assinaturas por parte da entidade doadora e da entidade recetora.
O registo em Tombo e a inventariação do acervo afeto ao Museu
da Saúde constitui um dos meios para a salvaguarda dos acervos
museológicos, que deverá ser acompanhado por um
acondicionamento correto e seguro em reserva/exposição. Em
caso de empréstimo, deverão ser elaborados os necessários
documentos legais, previsto o correto transporte e instalação bem
como a elaboração de um seguro "prego a prego".

Tabela 28
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MS

GR
1

Registo, inventariação e
classificação do acervo
que está afe9to ao
Museu, mantendo
atualizados todos os
registos documentais
referentes
nomeadamente a novas
incorporações do
espólio museológico

Estado

1

Medidas/Ações de
Prevenção

Em curso

Risco de
perda/extravio
do espólio
museológico
1
constante do
Museu da
Saúde.

GC

Identificação
e Definição
do Risco

PO

Apurou-se um Grau de Risco (1) Fraco (Tabelas 28 – 29 e Figura 15).
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Museu da Saúde
N.º de
Riscos
1

N.º de
Implementadas
Medidas
1

0

Em
Por
curso Implementar
1

0

Tabela 29

Figura 15

Síntese global
Com a figura que se segue, pretende-se demonstrar a realidade global da INSA, verificada no ano aqui
monitorizado, evidenciando-se os números totais, no que concerne às atividades desenvolvidos; às
situações de risco inerentes à concretização das medidas e ao número de riscos existentes e à sua
gravidade. É ainda elencando o total de medidas ou ações consideradas preventivas desenvolvidas no
INSA e o seu grau de execução (implementadas; em curso ou por implementar).

Figura 16

Medidas Implementadas

Medidas em Curso

Medidas Não Implementadas
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Percentagem geral do Grau dos riscos identificados
Por fim, evidenciamos na seguinte figura, que no ano em monitorização – ano 2020 – verifica-se a
maior preponderância para um Fraco Grau de Risco, a que corresponde a 62%, seguido de 25% para
o Grau de Risco Moderado e de 13% para um Elevado Grau de Risco.

Figura 17

Parte III – Recomendações

O presente relatório materializa o processo de monitorização anual do PPGRCIC de 2020, verificando-se a
necessidade de, no decurso do presente ano (2021), em consonância com a Deliberação já proferida pelo
Conselho Diretivo, o Plano do INSA ser integralmente revisto, atentas as recomendações que entretanto
foram sendo emanadas pelo Conselho da Prevenção da Corrupção, alterações de ordem legal ocorridas e o
desajustamento do atual PPGRCIC do INSA face à sua estrutura funcional e aos seus processos de atividade.

Na próxima revisão do PPGRCIC do INSA, propõe-se a estreita articulação com os riscos identificados no
âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade., devendo promover-se a necessária colaboração entre a Área de
Controlo e Auditoria Interna com a Área da Qualidade.
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Recomenda-se ainda que, depois de aprovado, o presente Relatório seja divulgado a todos os colaboradores,
de forma a promover e sensibilizar para a necessidade de reduzir e / ou eliminar os riscos de gestão
identificados.

A CAI, em colaboração com o Conselho de Prevenção da Corrupção (entidade administrativa independente
que funciona junto do Tribunal de Contas), em fevereiro de 2020, promoveu um Workshop de reflexão
sobre “Ética e Integridade na Gestão Pública, a Corrupção e a sua Prevenção”, com videoconferência para o Centro
de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira, no Porto, tendo como destinatários todos os seus dirigentes
de topo, dirigentes intermédios, coordenadores, responsáveis de unidades e todos os trabalhadores do INSA.
Considerando que o Conselho de Prevenção da Corrupção, no âmbito do acompanhamento dos
instrumentos de gestão e de prevenção dos riscos de corrupção e infrações conexas, presta apoio e coopera
com os serviços abrangidos pela aplicação das suas Recomendações, através da realização de ações de
formação, divulgação, reflexão e esclarecimento nesta área, de forma a envolver os trabalhadores numa
cultura de prevenção de riscos e que, grande percentagem de Recursos Humanos do INSA não participaram
no Workshop acima mencionado, propõe-se que se dê continuidade ao esforço desenvolvido no ano em
monitorização, devendo ser equacionada a possibilidade de serem realizadas ações de formação, de
divulgação, reflexão e esclarecimento junto dos trabalhadores do INSA, I.P., por forma a contribuir para
uma cultura de consciencialização e de prevenção de riscos.

Parte IV – Monitorização do PGRCIC e sua atualização

A monitorização do PPGRCIC compete ao CD, em estreita articulação com os Dirigentes, coordenadores
e demais responsáveis das unidades do INSA, cabendo as necessárias diligências, conceção e elaboração do
RE anual à área de Controlo e Auditoria Interna nos termos da Deliberação do Conselho Diretivo n.º
1/2021, de 26 de fevereiro.

Após aprovação do presente Relatório de Execução dever-se-á promover a sua publicitação no Site e na
INTRANET do INSA, devendo remeter-se cópia ao Conselho de Prevenção da Corrupção, bem como aos
Órgãos de Superintendência, Tutela e Controlo do INSA.
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