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1. Introdução 

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) foi criado pela Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, como 

entidade administrativa independente que funciona junto do Tribunal de Contas, com o objetivo de 

desenvolver uma atividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas. 

O CPC aprovou a Recomendação nº 1/2009, publicada no Diário da República, II Serie, nº 140, de 22 de 

julho, através da qual todos os organismos públicos são instados a elaborar Planos de Prevenção da 

Corrupção e Infrações Conexas, bem como relatórios anuais sobre a execução dos mesmos. 

Dando cumprimento ao disposto desta Recomendação, o Instituto de Ação Social das Forças Armadas, 

(IASFA) elabora o presente Relatório sobre a execução do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas (adiante designado de PPRCIC), aprovado pelo Conselho Diretivo do IASFA, pela 

deliberação 06/2019 de 14 de março de 2019. 

O PPRCIC tem como principais objetivos operacionais: 

 Identificar os riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infração conexas, relativamente a cada 
área de atuação, em função das respetivas atribuições; 

 Com base na identificação dos riscos, estabelecer as medidas de prevenção mais adequadas que 
previnam a sua ocorrência e planear a sua concretização; 

 Identificar os responsáveis das diversas Unidades Orgânicas (UO)envolvidas na execução do Plano, 
sob a direção do órgão dirigente máximo; 

 Definir o modelo de monitorização e reporte, assegurando a implementação do plano e os seus 
resultados. 

Considerada a gestão de riscos como fundamental na estratégia de qualquer organização, torna-se 
essencial a identificação de todas as fontes possíveis de risco, incluindo de corrupção e uma vez identificadas, 
devem as mesmas ser monitorizadas a fim de ser avaliadas. 

Com o presente Relatório pretende-se medir e avaliar o grau de implementação de cada medida de 
prevenção face aos riscos identificados no PPRCIC. 

Conforme decorrente das recomendações igualmente emanadas pelo CPC, a definição, implementação 
e avaliação do PPRCIC, constitui uma responsabilidade do Conselho Diretivo e de todos os colaboradores com 
funções dirigentes, motivo pelo qual, este Relatório, beneficiou da consulta às diversas UO do IASFA 
diretamente envolvidas na implementação das medidas de prevenção de riscos. 

Salienta-se a boa articulação entre as diversas UO do IASFA na monitorização dos conteúdos do presente 
documento. 

A data de referência da informação é 31 de dezembro de 2020. O presente Relatório será enviado ao 
CPC, cumprindo o ponto 1.2. da recomendação de 1 de julho de 2009. 

 

Lisboa, 26 de março de 2021 

O Presidente do Conselho Diretivo 

 

Fernando de Campos Serafino 
Tenente-General 

 
A Vogal do Conselho Diretivo      O Vogal do Conselho Diretivo 

 
 
Paula Costa               Manuel da Silva Lopes 
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2. Enquadramento organizacional 

 

Missão 

O IASFA é um instituto público integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia 

administrativa e financeira e património próprio, que prossegue atribuições do Ministério da Defesa Nacional 

(MDN), sob superintendência e tutela do respetivo ministro. 

 

Visão 

 

 

Valores 

 

Atribuições 

 Assegurar ações de bem-estar social, no quadro da ação social complementar (ASC); 

 Assegurar a gestão do sistema de assistência na doença aos militares das Forças Armadas (ADM); 

 Promover a satisfação de necessidades sociais não cobertas por outros sistemas de assistência social; 

 Promover, em colaboração com outras entidades ou serviços, a articulação e harmonização dos 

esquemas de prestações de ASC; 

 Assegurar a adequada gestão das receitas, designadamente as provenientes de quotizações; 

 Recolher e manter permanentemente atualizada a informação sobre o universo dos Beneficiários e de 

benefícios concedidos; 

 Promover a realização de estudos conducentes à melhoria da ASC desenvolvida e propor medidas ou 

instrumentos legais necessários; 

 Divulgar, anualmente, os resultados apurados, por atividade, no âmbito da gestão da ADM e da 

promoção da ASC. 



   IASFA-PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS   - 2020                                                                          Pág. 6 de 23 

Estrutura Orgânica 

Para cumprimento da sua Missão e Atribuições o IASFA baseia-se na seguinte estrutura orgânica: 

 

 

3. Monitorização  

A gestão dos riscos é uma atividade que assume um carácter transversal, constituindo-se como uma das 

grandes preocupações das organizações. 

A elaboração do PPRCIC enquanto instrumento de gestão e controlo interno na prevenção dos riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas, incluindo os riscos de gestão, assegura a prossecução de uma Política de 

Gestão de Risco no IASFA, na otimização da capacidade de alcançar os seus objetivos estratégicos e minimizar 

o impacto potencial dos riscos, através de uma gestão que se entende como eficaz e eficiente dos mesmos e 

que prevê a sua identificação, análise, avaliação, tratamento e monitorização de forma estruturada e 

sistemática. 

A avaliação da execução do PPRCIC, dinamizada pelo Gabinete de Auditoria Interna (GAI), foi efetuada 

em estreita articulação com as UO que tinham sob a sua responsabilidade direta a implementação das 

medidas de prevenção de riscos identificados. 



   IASFA-PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS   - 2020                                                                          Pág. 7 de 23 

Na avaliação do estado de implementação das medidas analisou-se, sobretudo, se as mesmas foram 

implementadas e se os riscos que haviam sido identificados, os poderemos considerar efetivamente 

minimizados e controlados. Qualquer medida de prevenção deve manter-se se não existir evidência da sua 

integral implementação, ou se o risco associado for suscetível de continuar a ser acompanhado. 

Relativamente à graduação do risco, foram associadas às diferentes áreas duas variáveis: 

probabilidade de ocorrência e gravidade da consequência. Classificou-se cada uma dessas variáveis 

segundo três regras: baixa, média e alta. Da conjugação das duas variáveis, resultam três níveis de grau de 

risco: fraco, moderado e elevado, de acordo com a seguinte matriz: 

 

 

 

 

 

A leitura na avaliação do risco deve, assim, ser feita da seguinte forma: 

 

Já no que respeita à avaliação da implementação das medidas preventivas, pode interpretar-se 

seguindo a sinalética:  

 

 

 

 
O processo de monitorização tem necessariamente uma natureza dinâmica, sendo que se considera 

que os relatórios anuais devem incidir sobre a última das realidades e não se focarem, para sempre, no 

ponto de partida em que começou a ser implementado o Plano. 

A probabilidade de ocorrência de riscos de gestão é transversal às áreas identificadas, pelo que as diversas 

UO são inevitavelmente envolvidas no presente processo. 

Os relatórios de avaliação ao Conselho Diretivo (CD) sob a forma de Executive Dashboard são 

elaborados, em regra, semestralmente (podendo ser determinada superiormente outra periodicidade para 

o efeito), em modelo próprio, com vista a aferir o estado global da implementação do PPRCIC, a eficácia 

das medidas e controlos implementados e o balanço das UO. 

A implementação de mecanismos de avaliação e gestão de riscos permite ao IASFA: 

 Aumentar a confiança na prossecução dos seus objetivos; 

 Limitar ameaças para níveis aceitáveis; 

 Tomar decisões fundamentadas com base na análise de oportunidades. 

Da informação recolhida, apresenta-se de seguida o estado de implementação/avaliação das medidas 

preventivas por UO. 
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a. Direção de Serviços Ação Social Complementar 

 

Salienta-se a avaliação de medidas preventivas parcialmente implementadas em duas áreas distintas, 

nomeadamente na área da habitação - Gestão do património imobiliário/frações para arrendamento e na 

de Tempos Livres - Turismo e Lazer. 

No que à primeira diz respeito e no que concerne aos Riscos 3 e 4, estão a ser desenvolvidas medidas 

para repor o número de elementos necessários à equipa técnica em causa. Todavia, as deslocações aos fogos 

têm sido rececionadas pelo delegado de apoio direto da zona e com o auxílio do impresso modelo de receção 

da fração da Habitação. 
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No que se refere à segunda área e mais precisamente ao Risco 10 – Existência de situações de favoritismo 

injustificado a um determinado Beneficiário, os sistemas de informação, nomeadamente o SIASC e o Portal 

do Beneficiário encontram-se em adaptação, para melhor se articular com os processos digitais. 

 

b.  Direção de Serviços de Assistência na doença aos Militares 

 

No que respeita à DSADM, as três áreas/processos identificados contemplam, cada uma delas, um risco 

com medidas preventivas parcialmente implementadas: 

Na área do Regime Livre e convencionado, o Risco 4, relativo ao processamento de comparticipações 

em códigos errados, a medida preventiva Verificação da faturação por terceira pessoa não foi implementada 

na totalidade por falta de Recursos Humanos, mas a verificação do processamento é realizada por 

amostragem e, em complemento, verificada pela assessoria técnica e médica da DSADM. O regime livre tem 

a situação completamente regularizada. 

Na área das Receitas, no que respeita ao Risco 5, falta de controlo dos descontos a efetuar pelas 

entidades pagadoras, continua a não ser efetuado o processamento dos descontos através de transferência 

de verbas pelo documento único de cobrança (DUC). Através de um ficheiro Excel é possível verificar o estado 

de pagamento dos descontos de todos os Beneficiários da ADM. 

Relativamente ao Risco 7 - Processamento de faturação indevida, da área Faturação de convencionados 

e de farmácias, as medidas preventivas não estão totalmente implementadas. Verificou-se tecnicamente a 

possibilidade de adoção do sistema SICOF da ADSE à realidade/especificidades da ADM, podendo a mesma 

vir a concretizar-se durante o ano de 2021.  

PO GC GR

1
Processamento de comparticipações 

efetuadas em entidades com acordo
1 2 1

Confirmação do código junto dos Acordos. A aplicação ADM 

alerta para o facto de determinada entidade ter acordo 

com a ADM mas não o código especificamente.
√

2

Atos médicos prescritos e faturas não 

serem correspondentes com o ato 

realizado

1 2 1

Os processadores e verificadores em caso de dúvida devem 

solicitar sempre os necessários esclarecimentos à assessoria 

médica
√

3

Processamento de comparticipações mais 

recentes em detrimento de outras mais 

antigas

1 2 1

Alinhamento das pastas para processamento pela 

antiguidade dos documentos e pela data de entrada na 

ADM e não pelos números sequenciais das pastas
√

4
Processamento de comparticipações em 

códigos errados
1 2 1 Verificação da faturação por terceira pessoa √

5 Receitas
Falta de controlo dos descontos a efetuar 

pelas entidades pagadoras
3 2 3 Implementação da Portaria nº 56/2018 √

6 Verificação Documental deficitária 2 2 2
Formação especializada aos elementos integrantes do 

processo √

7 Processamento de faturação indevida 3 2 3

Upgrade das aplicações informáticas em vigor de forma a 

permitir a implementação de tabelas de incompatibilidades  

com as regras em vigor; e a permitir a validação direta com 

o INFARMED

Diretor 

DSADM/ 

Chefe do 

GSIC

√

Área/Processo Identificação dos riscos
Avaliação do Risco

Identificação das medidas preventivas EPR Avaliação

Faturação de 

Convencionados e de 

Farmácias

Regime livre e Regime 

convencionado

Diretor 

DSADM
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Salienta-se ainda que a mitigação deste risco no que respeita ao regime convencionado, aconteceu em 

virtude da implementação da metodologia LEAN. No início de 2020 foi elaborado um manual de 

procedimentos. Já no final do último trimestre de 2020 equacionou-se um outro apoio nos procedimentos, 

mas com vista à melhoria do processamento, controlo e verificação da faturação do regime livre. 

 

c. Gabinete de Auditoria Interna 

 

Foi criada por deliberação do CD (Nº 24/2020) o Gabinete de Auditoria Interna. Relacionado com os 

Riscos 1 e 2 identificados, aguarda-se pelo mapeamento do processo de gestão documental por forma a 

que fiquem definidos os circuitos no âmbito da informação sobre Auditoria que chega ao IASFA, quer por 

via eletrónica quer física, assegurando que qualquer interveniente nesse processo que tenha de contactar 

com informação de Auditoria esteja habilitado e conheça as normas em vigor. Em conformidade com os 

princípios de auditoria, o GAI, apresentou propostas para: a revisão da instrução permanente (IP) interna 

NG01_ Qualidade e Auditorias Internas; a elaboração do Estatuto de Auditoria Interna do IASFA, baseado 

num Código de Ética. Igualmente tem vindo a desenvolver um trabalho de agregação/organização de 

informação relativa aos processos mapeados em sede de relatórios de auditorias externas da IGDN.  

Adicionalmente o GAI através da sua auditora médica veterinária, elaborou propostas de IP (internas) 

no âmbito da defesa e segurança alimentar que incluem normas de controlo de qualidade dos géneros 

alimentares para uma rigorosa aceitação dos mesmos e uma clara definição de procedimentos concursais 

para este âmbito.   

PO GC GR

1
Utilização indevida de informação 

confidencial
1 3 2

Rotatividade de equipas de Auditores; Sensibilização quanto aos 

princípios da Auditoria; trabalho de campo realizado por mais do que 1 

elemento da equipa de auditores, formação em auditoria interna, 

sensibilização interna para a classificação documental

Chefe do 

GAI √

2
Extravio/inutilização de evidências de 

suporte às constatações
1 3 2

Limitação do acesso aos processos de auditoria; manutenção de arquivo 

próprio para os processo de auditoria √

3 Não cumprimento dos prazos legais 1 3 2

Desenho e informação de datas de report;  monitorização das atividades 

de acordo com calendário estipulado;

Sinalização de informação não disponível em reuniões de coordenação
√

4
Falta de fiabilidade nas fontes de 

informação
1 3 2

Cruzamento de dados; análise de período homólogo e registo de 

tendências √

Avaliação

Planeamento Estratégico

Auditoria

Área/processo Identificação dos riscos
Avaliação do Risco

Identificação das medidas preventivas EPR
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d. Gabinete de Apoio ao Conselho Diretivo 

 

A área de gestão documental, sobretudo no que respeita ao descrito no Risco 3, “Falta de 

encaminhamento, …, dos documentos recebidos no Conselho Diretivo”, encontra-se em mapeamento de 

processo e a aguardar, simultaneamente, instruções da SGMDN para adesão ao SIGdocDN. Foi paralelamente 

manifestado por 8 CAS, com exceção do CASA, CASP, CASF, CASV e CEREPOSA, dificuldade em implementar 

uma solução de Gestão documental e apoio no que respeita a uma adequada comunicação interna entre os 

órgãos, os serviços e os equipamentos sociais; organizar e gerir arquivos documentais e assegurar a receção, 

registo, distribuição e expedição de correspondência, bem como o registo da informação interna. Será de 

equacionar no mapeamento do processo de Gestão documental a desmaterialização e desburocratização 

dos circuitos, com impacto direto na revisão futura das medidas preventivas do Risco 3 e que atualmente se 

relacionam com envio físico de documentos, utilização de correio interno e controlo de prazos em articulação 

com os serviços. 

Noutro âmbito, esta EPR procedeu em conformidade com as medidas mitigadoras dos riscos 

identificados na área da Gestão da Frota automóvel. Ainda assim, considerou-se relevante referir que o seu 

controlo direto incidia apenas nas viaturas afetas à Sede do IASFA e que no 1.º trimestre de 2020 a gestão da 

frota ficou sob a responsabilidade de outra EPR, o GRM. Poder-se-á vir a transferir a monitorização das 

medidas preventivas deste risco, que requer controlo, para a EPR que assegura a gestão global da frota do 

IASFA. 

No que respeita ao Risco 6, verificou-se uma melhoria significativa relativamente à execução do ano 

anterior, em que nem sempre era possível a aplicação integral do princípio de verificação de parecer por 2ª 

PO GC GR

1 Atribuição indevida de perfis 1 3 2

Rotatividade de funções; elaboração de Instrução Permanente para a 

gestão e atribuição de acessos e gestão da informação por áreas de 

atividade.
√

2
Acesso a informação restrita e confidencial 

por pessoas não autorizadas
1 3 2

Estabelecimento de regras de acesso ao sistema; possibilidade de 

estratificar o acesso à documentação por áreas e níveis de segurança 

atribuída.
√

3

Falta de encaminhamento, ou 

encaminhamento indevido, dos 

documentos recebidos no Conselho 

Diretivo

1 3 2

Utilização de um sistema de informação de Gestão documental para 

encaminhamento de todos os documentos; utilização simultânea do envio 

físico dos documentos através de entrega personalizada e utilização de 

correio interno; controlo de prazos em articulação com os serviços, 

verificação de casos pontuais e controlo de reclamações.

√

4

Deficiente programação de atividades 

levando a conflitos operacionais e 

inerentes custos, quer a nível de eficácia, 

quer a nível financeiro.

1 3 2 √

5
Utilização indevida de viaturas da frota 

automóvel do IASFA
1 3 2 √

6

Utilização de viaturas com falta de 

condições para poderem circular, quer a 

nível de segurança, quer a nível legal.

1 3 2

Vistoria regular a todas as viaturas e equipamentos da frota automóvel, 

com elaboração de documento onde estão definidas as prioridades de 

intervenção.
√

7

Comunicação interna, 

externa e gestão da 

Imagem

Manipulação e/ou omissão de informação 1 3 2

Elaboração de um plano de Comunicação Institucional; garantia de 

aplicação dos procedimentos definidos nesse Plano; atividades 

desenvolvidas em equipa e verificação da informação disponibilizada por 

segundo elemento da equipa.

√

8 Incumprimento de prazos legais 1 3 2

Acesso a bases de dados completas e atualizadas de legislação; 

distribuição dos processos por vários intervenientes; controlo efetivo dos 

prazos
√

Parcialidade/favorecimento na emissão de 

pareceres jurídicos
1 3 2 Verificação do Parecer por 2.ª pessoa √

Avaliação

Gestão da frota 

automóvel

Área/processo Identificação do risco
Avaliação do Risco

Identificação das medidas preventivas EPR

Gestão documental

Implementação de um sistema de gestão de frota, incluindo normativo e 

mapeamento de processo, com formação para os utilizadores; documento, 

permanentemente atualizado, com a programação integrada das várias 

atividades.

Análise e instrução dos 

processos jurídicos

Chefe do 

GACD
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pessoa em virtude de a equipa de assessores jurídicos ser constituída por dois elementos.  Em 2020 essa 

situação foi ultrapassada sendo possível implementar a medida preventiva sem reservas. 

 

e. Gabinete de Recursos Humanos 

 

 
Na área dos Recursos Humanos, a perda de confidencialidade da informação comprometida, identificada 

no Risco 1, encontra-se com uma implementação parcial das medidas preventivas, considerando que apesar 

dos Modelos de Declarações de Confidencialidade se encontrarem elaborados para serem aplicados, 

aguardam ainda a validação pelo GSIC, no qual recai a responsabilidade pelo RGPD. 

Relativamente ao Risco 3 considera-se ser importante a divulgação às chefias do IASFA de instruções 

precisas para cumprimento dos padrões estabelecidos na legislação sobre o risco do controlo de situações 

de acumulação de funções, facultando-lhes desta forma, o suporte necessário no circuito de tramitação 

interna dos requerimentos que chegam ao GRH.  

 

 

PO GC GR

1
Perda de confidencialidade da informação 

comprometida
1 3 2 Apresentação de Declaração de confidencialidade √

2 Pagamentos indevidos 1 3 2
Segregação de funções; 

Comparação e verificação de totais das folhas de vencimentos √

3

Insuficiente controlo interno de situações 

de acumulação de funções públicas com 

outras atividades

1 2 1

Obrigatoriedade de apresentação de requerimento de acumulação de 

funções. Regulamento interno sobre acumulação de funções e 

respetivo controlo
√

4

Discricionariedade, ambiguidade e/ou

subjetividade na definição de critérios de

seleção

1 2 1
Formalizar os critérios e pressupostos de rotatividade

de júris de procedimentos concursais
√

avaliação

Gestão de Recursos 

Humanos

Chefe do 

GRH

Área/Processo Identificação do Risco
Avaliação do Risco

Identificação das medidas preventivas EPR
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f. Gabinete de Planeamento, Gestão Financeira e Orçamento 

 

 

No âmbito da Gestão Orçamental e Financeira e no que às falhas na aplicação de normas, 

procedimentos e regulamentos de natureza financeira diz respeito, nomeadamente no que se refere ao Risco 

4, salienta-se que, apesar do Manual de Apoio à classificação orçamental/patrimonial ainda não estar 

efetuado, foi proposto, em sede de Plano de Atividades 2021 a elaboração de um manual com o plano de 

contas orçamental e patrimonial para o IASFA e foram já efetuadas, no decorrer de 2020, 5 Instruções 

Técnicas, Regulamento de Fundo de Maneio e Fundo de Viagens e Alojamento. 

 

PO GC GR

1

Falha na conferência da folha de 

processamento dos vencimentos e outros 

abonos 

1 1 1

Conferir  e validar mensalmente numa base de amostragem o 

processamento dos vencimentos e outros abonos, antes do seu 

pagamento.
√

2

Não considerar padrões rigorosos de 

desempenho e desresponsabilização pelos 

funcionários no apuramento de despesa 

sem prévio cabimento na respetiva 

dotação orçamental

1 1 1

Efetuar todas as despesas  após a elaboração de cabimento 

prévio e respetivo compromisso, na rúbrica orçamental respetiva 

de acordo com o definido no DL 26/2002. O SIG cumpre o ciclo 

da despesa legalmente definido.

√

3

Omissões em SIGDN na prestação de 

contas do movimento de operações de 

tesouraria, de acordo com os critérios 

definidos no POCP

1 2 1

Registo metódico dos factos, sendo que todas as operações 

devem ser relevadas de uma forma sistémica e sequencial e 

todas as passagens dos documentos pelos diversos sectores 

devem ficar registadas.

√

4

Falhas na aplicação de normas, 

procedimentos e regulamentos de 

natureza financeira (p.e. classificações 

contabilísticas incorretas)

3 2 3

Elaboração de Manual de Apoio à classificação 

orçamental/patrimonial; Conferência da informação intermédia 

e final. 
√

5

Deficiente controlo da faturação e 

consequente insuficiência no controlo da 

receita

1 2 1

Registo metódico dos factos, sendo que todas as operações 

devem ser relevadas de uma forma sistémica e sequencial e 

todas as passagens dos documentos pelos diversos sectores 

devem ficar registadas.

√

Área/Processo Identificação do Risco
Avaliação do Risco

Identificação das medidas preventivas EPR Avaliação

Gestão orçamental e 

financeira

Chefe do 

GPGFO
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g. Gabinete de Recursos Materiais 

 

 

No Gabinete dos Recursos Materiais verifica-se que, tanto na área da Gestão do imobilizado, como na 

área da Gestão de armazéns e controlo de existências, existem medidas parcialmente implementas. 

Na primeira área, referente ao Risco 2 – Incorreta avaliação do imobilizado, existe atualmente uma 

listagem de todo o material presente em cada CAS, onde está referido bem como a sua localização. Todavia, 

falta ainda incluir o CAS Lisboa e parcialmente o CAS Oeiras. 

Considerando que não existe nenhum responsável pela gestão do imobilizado da Sede, mas que existe 

um em cada CAS, a medida para mitigar o Risco 4 relacionado com a Utilização e apropriação indevida de 

bens, para fins privados, é considerada parcialmente implementada. 

No que concerne à segunda área, do Risco 5 relativo à Incorreta parametrização dos artigos bens ou 

géneros, o GRM e o GPGFO desenvolvem o seu trabalho em conformidade com as orientações da Secretaria-

Geral do MDN e com o Centro de Dados da Defesa. Ainda não está elaborado o Manual de Procedimentos a 

desenvolver em cada área. 

PO GC GR

1
Uso indevido de recursos do IASFA para fins não 

compatíveis com a função desempenhada
1 1 1 Restrição acesso a recursos por perfil de utilizadores √

2 Acesso a dados pessoais e sensíveis 2 2 2
Implementação de políticas de acesso, 

de acordo com o princípio do privilégio mínimo √

3
Utilização de credenciais genéricas para o acesso a 

recursos
1 2 1

Implementação de política de restrição à utilização de credenciais genéricas;

implementação de política de criação de credencias nominais com privilégios 

específicos (e.g. administrador de sistemas)
√

4

Inexistência de identidade única de colaborador do 

IASFA, impossibilitando a eficaz criação, alteração ou 

revogação de credenciais nos vários sistemas, assim 

como a dificuldade na garantia da correta aplicação 

do princípio do privilégio mínimo 

2 2 2

Implementação de sistema de Identidade única (e nominal) para 

colaboradores do IASFA; Implementação de politicas de acessos, de acordo 

com o princípio do privilégio mínimo
√

5
Uso indevido de identidade e partilha de credenciais 

entre utilizadores
3 2 3

Sensibilização dos utilizadores para os riscos e responsabilidades associados à 

partilha de credenciais; implementação de sistema de identidade única (e 

nominal) para colaboradores do IASFA; implementação de política de 

impossibilidade de acesso em mais do que dois terminais em simultâneo

√

6
Acesso a recursos do IASFA por entidades estranhas 

ou não autorizadas
1 3 2

Implementação de políticas de acesso, 

de acordo com o princípio do privilégio mínimo √

7

Incorreta utilização das aplicações e/ou bases de 

dados, com risco de informação errada, dificuldade de 

integração e perda de dados

1 2 1

Proporcionar aos colaboradores a adequada formação para a correta 

utilização das aplicações, respeitando minuciosamente os procedimentos 

instituídos
x

8

O aumento exponencial dos ataques às redes e aos 

dados informáticos em quantidade, variedade e 

perigosidade

2 2 2

Promover, através dos meios de divulgação possíveis, a informação dos 

utilizadores alertando-os para os constantes ataques de software malicioso e 

preparando-os para evitar o risco e, quando necessário, minimizar os danos
x

9
Não utilização de programa antivírus devidamente 

adequado e atualizado
1 2 1

Manter ativos e atualizados programas antivírus em todos os servidores de 

rede e workstations √

AvaliaçãoEPR

Chefe do 

GSIC

Gestão de Sistemas de 

Informação e 

Comunicação

Área/Processo Identificação do Risco
Avaliação do Risco

Identificação das medidas preventivas
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Quanto ao Inadequado perfil de competências para o exercício das funções, enumerado como Risco 8, 

apesar de existirem ações de formação em SIGDN e na área da Contratação Pública, nenhum colaborador 

afeto ao armazém, realizou ou frequentou ainda quaisquer formações na área da gestão de stocks. 

O último Risco identificado nesta UO, prende-se com a Integridade e Segurança de Informação e é um 

risco de grau 3, o mais elevado e que requer mais atenção. Por este motivo, foi finalizado o novo módulo de 

Gestão de Armazéns para ser implementado nos CAS.  

 

h. Gabinete de Sistemas de Informação e Comunicações 

 

 
No que toca ao primeiro risco identificado na área da Gestão de Sistemas de Informação e 

Comunicação, existem restrições ao uso de recursos com base no perfil do utilizador. As medidas preventivas 

deste risco foram parcialmente implementadas através da criação de domínio "Active Directory" único do 

IASFA (Azure AD) e criação de perfis únicos (não sincronizados) por utilizador/sistema. 

Relativamente ao Risco 2, cujo risco de acesso a dados pessoais e sensíveis a medida preventiva está 

parcialmente implementada, através da criação de perfis únicos por utilizador/sistema. 

No que concerne ao Risco 3, a utilização de credenciais genéricas para o acesso a recursos, tem já 

medidas preventivas parcialmente implementadas, através da criação de domínio "Active Directory" único 

do IASFA (Azure AD), criação de perfis únicos e nominais por colaborador, substituindo as credenciais 

partilhadas ou por função, criação de acessos específicos e separados das contas "normais" para 

PO GC GR

1
Uso indevido de recursos do IASFA para fins não compatíveis com a 

função desempenhada
1 1 1 Restrição acesso a recursos por perfil de utilizadores √

2 Acesso a dados pessoais e sensíveis 2 2 2
Implementação de políticas de acesso, 

de acordo com o princípio do privilégio mínimo √

3 Utilização de credenciais genéricas para o acesso a recursos 1 2 1

Implementação de política de restrição à utilização de credenciais genéricas;

implementação de política de criação de credencias nominais com privilégios 

específicos (e.g. administrador de sistemas)
√

4

Inexistência de identidade única de colaborador do IASFA, 

impossibilitando a eficaz criação, alteração ou revogação de 

credenciais nos vários sistemas, assim como a dificuldade na 

garantia da correta aplicação do princípio do privilégio mínimo 

2 2 2

Implementação de sistema de Identidade única (e nominal) para 

colaboradores do IASFA; Implementação de politicas de acessos, de acordo 

com o princípio do privilégio mínimo
√

5
Uso indevido de identidade e partilha de credenciais entre 

utilizadores
3 2 3

Sensibilização dos utilizadores para os riscos e responsabilidades associados à 

partilha de credenciais; implementação de sistema de identidade única (e 

nominal) para colaboradores do IASFA; implementação de política de 

impossibilidade de acesso em mais do que dois terminais em simultâneo

√

6
Acesso a recursos do IASFA por entidades estranhas ou não 

autorizadas
1 3 2

Implementação de políticas de acesso, 

de acordo com o princípio do privilégio mínimo √

7
Incorreta utilização das aplicações e/ou bases de dados, com risco 

de informação errada, dificuldade de integração e perda de dados
1 2 1

Proporcionar aos colaboradores a adequada formação para a correta 

utilização das aplicações, respeitando minuciosamente os procedimentos 

instituídos
x

8
O aumento exponencial dos ataques às redes e aos dados 

informáticos em quantidade, variedade e perigosidade
2 2 2

Promover, através dos meios de divulgação possíveis, a informação dos 

utilizadores alertando-os para os constantes ataques de software malicioso e 

preparando-os para evitar o risco e, quando necessário, minimizar os danos
x

9
Não utilização de programa antivírus devidamente adequado e 

atualizado
1 2 1

Manter ativos e atualizados programas antivírus em todos os servidores de 

rede e workstations √

AvaliaçãoEPR

Chefe do 

GSIC

Gestão de Sistemas de 

Informação e 

Comunicação

Área/Processo Identificação do Risco
Avaliação do Risco

Identificação das medidas preventivas
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administradores de sistemas. Estas medidas vão também colmatar parte do que foi identificado no Risco 4, 

acrescentando a criação de perfis específicos por utilizador/sistema, mas que não será o suficiente para se 

considerar uma implementação total das medidas, pois existe ainda a necessidade de substituir alguns 

sistemas de autenticação local pelo sistema global de autenticação e melhorar a sensibilização dos 

colaboradores para os riscos e responsabilidades associadas à partilha de credenciais, por forma a colmatar 

o uso indevido de identidade e partilha de credenciais entre utilizadores, conforme identificado no Risco 5 

(GR3). 

Por analogia, o Risco 6 tem implementadas de forma parcial as medidas previstas para evitar o risco de 

Acesso a recursos do IASFA por entidades estranhas ou não autorizadas, através da criação de perfis únicos 

por utilizador/sistema. 

Por outro lado, e por falta de recursos, as medidas dos Riscos 7 e 8 não foram implementadas 

formalmente, não foi feita formação para a utilização das aplicações nem promoção de informação dos 

utilizadores para alerta de ataques de software. 

 
i. Centros de Apoio Social e CEREPOSA 

 

PO GC GR

1
Gestão de 

inventário

Falta de conciliação entre os stocks 

reais e os existentes em sistema
2 3 3

Reconciliação integral dos stocks em sistema com o efetivamente existente. Criação de 

Manual de Procedimentos de Gestão de Stocks , o qual deve contemplar rotinas de 

conciliação e inspeção periódica. Vários colaboradores com responsabilidade de validação da 

informação. Conferências físicas periódicas e aleatórias a realizar pelo responsável.

Diretores CAS e 

CEREPOSA/

Chefe GRM

√

2

Utilização indevida dos géneros a 

confecionar na Cozinha para proveito 

próprio

1 2 1 Controlo de entrada e saída de géneros, verificação de prazos de validade
Diretores CAS e 

CEREPOSA
√

3
Deterioração e contaminação dos 

géneros
1 3 2

 Acondicionamento e controlo das temperaturas das câmaras. Higienização de bancadas e 

utensílios,  aplicação das normas do HACCP, formação dos funcionários em higiene alimentar 

e correta utilização dos produtos de lavagem.

Diretores CAS e 

CEREPOSA/

Chefe do GA

√

4 Gestão da frota Utilização indevida de viaturas 1 1 1
Preenchimento de boletim de viatura, só circula mediante autorização do Diretor ou de 

quem o substitua na sua ausência.

Diretores CAS e 

CEREPOSA/ Chefe 

do GACD

√

5
Gestão do 

imobilizado

Falta de inventariação e localização 

atualizada dos ativos fixos tangíveis
2 1 1

Reconciliação integral do património inventariado com o efetivamente existente;  Criação de 

Manual de Procedimentos de Gestão Patrimonial, o qual deve contemplar rotinas de 

inspeção periódica do estado e localização dos ativos fixos tangíveis.

Diretores CAS e 

CEREPOSA/ Chefe 

do GRM

√

6
Deficiente controlo dos processos de 

cedência de espaços
1 1 1

Preenchimento de mapas com as atividades deste âmbito e posteriormente emissão de 

faturas e recibos dos pagamentos

Diretores CAS e 

CEREPOSA
√

7

Realização de investimentos (por via de 

aquisição de bens ou de benfeitorias) 

em bens patrimoniais de modo não 

planeado

3 2 3 Planeamento anual das necessidades de investimento em bens patrimoniais

Diretores CAS e 

CEREPOSA/

Chefe do GRM e 

GPGFO

√

8

Furto de peças do acervo museológico, 

documentos históricos e livros em 

Bibliotecas

2 3 3

Inventariação segundo as normas museológicas  com recurso a bases de dados para o efeito 

(bens museológicos e livros). Sistema de vídeo vigilância. Controlo de acessos. Inicio da 

iconografia. Registos de entrada e saída.

Diretores CAS √

9

Deterioração dos documentos, de 

natureza ambiental e causados pela 

ação humana e/ou sinistros naturais

2 3 3

Rotinas de limpeza periódica dos depósitos de documentação; Desinfestação anual das 

instalações; digitalização dos documentos e devida implementação do Gesdoc; destruição de 

Arquivo.

Diretores 

CAS/CEREPOSA
√

10

Manipulação e/ou omissão de 

informação relevante para o bom 

funcionamento das atividades do IASFA,

1 2 1

Regulamento Interno do IASFA, I.P. Procedimentos internos definidos para a receção e 

encaminhamento de correspondência, bem como o seu registo e arquivo. Vários níveis de 

validação de informação.

Observância das normas do Código Geral da Proteção de Dados.

Diretores CAS e 

CEREPOSA/

Chefe do GACD

√

11
Abuso do poder usando informação 

privilegiada
2 2 2

Adoção de medidas de segurança nos arquivos dos processos individuais; acesso restrito aos 

dirigentes da área de RH, trabalhadores da Secção de Pessoal e Secretaria Geral e 

interessados.

Diretores 

CAS/CEREPOSA
√

EPR

Segurança e 

Defesa 

alimentar

Gestão do 

património

Gestão 

documental

Avaliação

GLOBAL 

CAS

CENTROS DE APOIO SOCIAL E CEREPOSA

Área/  

processo
Identificação dos riscos

Avaliação do Risco

Identificação das medidas preventivas
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Relativamente aos CAS, são 9 as áreas/processos em que foi considerado verificar-se a probabilidade 

de ocorrência de 18 riscos. Os Riscos identificados com a referência n.º 19 e n.º 20 não constam por se 

tratar de repetições dos Riscos n.º 16 e n.º 17. Por lapso constam do PPRCIC em vigor publicado e enviado 

ao CPC. 

As áreas Gestão da frota, Gestão do Serviço de Apoio médico e Gestão orçamental e financeira têm, 

relativamente aos riscos identificados, todas as medidas de prevenção implementadas por todos os CAS 

intervenientes nestes processos. No caso da Gestão da frota todos os CAS e CEREPOSA. No caso da Gestão 

do Serviço de Apoio Médico, o CASA, CASO, CASL, CASR, CAST, CASV e CASPD. No caso do CASE, CASF, CASC 

e CASB, referem que este processo não se aplica nos seus CAS. 

Nas restantes 7 áreas de processo há situações de implementação parcial das medidas preventivas 

para os riscos identificados, uma vez que se representa na tabela uma avaliação global por risco e, 

tratando-se de riscos que se consideram transversais a todos os CAS e CEREPOSA, estando uma UO com 

uma medida preventiva por implementar influencia de imediato a avaliação global.  

Há, ainda assim, uma exceção nessa transversalidade dos riscos a todos os CAS, pelas especificidades, 

nomeadamente no que respeita à área: 

 Segurança e Defesa Alimentar, com riscos identificados para os CASA, CASR, CASL, CASO e 

CEREPOSA. Apenas o CASO considera como implementada parcialmente a medida preventiva do 

risco “deterioração e contaminação dos géneros” por aguardar o Manual uniformizador do HACCP. 

Os outros 4 CAS sinalizam como implementada essa medida que integralmente se traduz no 

Acondicionamento e controlo das temperaturas das câmaras. Higienização de bancadas e utensílios, 

PO GC GR

12
Inadequada gestão dos controlos de 

acesso aos dados
1 2 1

Atribuição do perfil adequado a cada colaborador, bem como a sua modificação, em 

consequência da alteração/cessação de funções. Sensibilização para a utilização criteriosa 

das passwords. 

Diretores CAS e 

CEREPOSA/

Chefe do GSIC

√

13
Falha do sistema de backup automático 

de toda a informação
1 2 1

Manter o controlo sobre sistema de backup automático de toda a informação contida na 

rede; insistir com os utilizadores sobre a importância de armazenar os documentos 

importantes em pastas abrangidas por esse sistema.

Diretores CAS e 

CEREPOSA/

Chefe do GSIC

√

14 Incorreta gestão dos meios 2 2 2
Respeitar as regras instituídas para aquisição, movimentação e abate de equipamentos e 

aplicações de modo a manter o inventário completo e atualizado.

Diretores CAS e 

CEREPOSA/ 

Chefe do GSIC/ 

Chefe do GRM

√

15

Falha na avaliação e consolidação das 

necessidades de materiais e 

equipamentos de consumo clínico 

1 1 1 Rigoroso controlo de consumos e stocks √

16

Utilização de recursos e bens públicos 

para os quais o serviço não é 

compensado com o correspondente 

proveito pelo serviço prestado

1 2 1
Controlo mensal de toda a atividade do SAMed, bem como dos processos de receita e 

despesa
√

17 Faturação de episódios não realizados 1 3 2 Controlo das agendas das diferentes atividades, com os mapas das consultas realizadas √

18

Situações de favoritismo por um 

determinado beneficiário no Serviço 

Apoio Médico

1 2 1
Verificação por amostragem do cumprimento dos

normativos em vigor
√

21

Gestão 

Orçamental e 

Financeira

Furto, perda ou desvio de numerário 

associado ao manuseamento e controlo 

de receita 

1 3 2

Conferência periódica entre o recebido e o faturado. Segurança física das instalações 

(passwords de acesso e alarmes de intrusão). Elevado sigilo profissional (não partilhar 

informações com terceiros).

Diretores 

CAS/CEREPOSA
√

Gestão de 

sistemas de 

informação e 

comunicação

Gestão do 

Serviço de 

Apoio Médico

Diretores CAS

EPR

Avaliação

GLOBAL 

CAS

CENTROS DE APOIO SOCIAL E CEREPOSA

Área/  

processo
Identificação dos riscos

Avaliação do Risco

Identificação das medidas preventivas
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aplicação das normas do HACCP, formação dos funcionários em higiene alimentar e correta utilização 

dos produtos de lavagem. verificação de prazos de validade.  

O manual HACCP será transversal e encontra-se em fase de conclusão para implementação, ainda 

assim, o CASA, CASR, CASL e CEREPOSA manifestaram-se como aplicando as normas associadas à Higiene 

Alimentar. 

Realça-se a formação específica dada aos colaboradores dos CASA, CASL e CASR que incidiu na 

identificação de riscos a nível da segurança e defesa alimentar, em cursos de "Higiene e Segurança 

Alimentar" e "HACCP- Analyses and Critical Control Point" (Análises de Perigos e Controlo de Pontos 

Críticos), entre outubro e dezembro.  

Nas restantes áreas/processos identificados, e cujas medidas preventivas face aos riscos detetados 

estão parcialmente implementadas, pode referir-se: 

 Gestão do património_os riscos associados não foram associados pelos CASF e pelo CASE. Os 

restantes CAS e CEREPOSA têm as medidas preventivas implementadas dos 3 riscos identificados, 

com exceção do CASR que refere falta de recursos informáticos adequados para a inventariação, 

sobretudo na área museológica no que respeita ao risco específico Furto de peças do acervo 

museológico, documentos históricos e livros em Bibliotecas. 

 Gestão do Imobilizado_relativamente ao único risco Falta de inventariação e localização atualizada 

dos ativos fixos tangíveis, vem referido pelos CASL, CASO e CASE como não estando totalmente 

implementada a medida preventiva Reconciliação integral do património inventariado com o 

efetivamente existente; Criação de Manual de Procedimentos de Gestão Patrimonial, o qual deve 

contemplar rotinas de inspeção periódica do estado e localização dos ativos fixos tangíveis. 

Neste caso e no que diretamente se relaciona com a criação do Manual de procedimentos, entende-

se que este é parte integrante da medida preventiva e transversal a todos os CAS, aguardando-se a sua 

elaboração por parte do GRM. Não obstante, não foi esse o entendimento dos restantes CAS e CEREPOSA, 

de onde se depreendeu que implementam rotinas conformes à existência de um Manual. 

 Gestão de inventário_ tem igualmente apenas um risco identificado, Falta de conciliação entre os 

stocks reais e os existentes em sistema e todos os CAS implementaram todas as medidas 

preventivas, excetuando o CASO, referindo que aguarda da parte da Sede a disponibilização de 

uma ferramenta dedicada à Gestão de Stocks, entendendo igualmente ser                                                                                                

necessária formação e eventualmente mais Recursos Humanos.  

Igualmente neste caso, a ferramenta referida pelo CASO poderá ser transversal a todos os outros CAS 

e CEREPOSA. Contudo, fica subentendido que gerem o controlo de stocks mais reduzidos. Não obstante, a 

referida ferramenta está pronta através do novo módulo de Gestão de Armazéns, prevendo-se para breve 

a sua implementação em todos os CAS e CEREPOSA. 

 Gestão documental_integra três riscos, um dos quais de grau 3, Deterioração dos documentos, de 

natureza ambiental e causados pela ação humana e/ou sinistros naturais. Os CASR, CASB e CASO 

registaram não ter implementadas todas as medidas preventivas deste risco de grau 3.  
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Os CASP, CASA, CASV, CAST, CASPD e CEREPOSA têm implementadas todas as medidas preventivas 

aos três riscos identificados e referidos na tabela. 

Neste processo em particular, é referida a utilização do sistema GESDOC para gestão da 

correspondência, o qual implementa medidas de segurança no acesso à informação, ainda que com 

limitações. Os circuitos, mesmo diretos no que respeita à correspondência enviada para os Serviços 

Centrais igualmente revela alguns constrangimentos. 

 Gestão de sistemas de informação e comunicação_ de três Riscos associados a esta área/processo, 

um deles Inadequada gestão dos controlos de acesso aos dados não tem as medidas preventivas 

implementadas em todos os CAS. Nomeadamente não o é no CASO. Não são todos os utilizadores 

de sistemas de informação que têm o perfil adequado às funcionalidades que necessitam. Ainda 

assim, existe uma estreita colaboração com o GSIC para a atualização dos acessos. Em alguns casos, 

foi criada uma rede interna em que existem níveis de acesso (acesso condicionado a autorizações). 

Os dados críticos e sensíveis só são acessíveis aos funcionários autorizados, sendo o seu controlo 

efetuado através de passwords.  

Numa análise abrangente, verifica-se que, no final do ano 2020, 7 dos 13 Centro de Ação Social 

têm todas as medidas implementadas (CASA, CASP, CASV, CAST, CASPD, CASF e CEREPOSA) e todos 

os outros em implementação parcial. Analisando os 19 riscos comuns existentes em todos os CAS, 11 

riscos têm as medidas preventivas totalmente implementadas, nomeadamente: Utilização indevida 

dos géneros a confecionar na Cozinha para proveito próprio; Utilização indevida de viaturas; Deficiente 

controlo dos processos de cedência de espaços; Realização de investimentos (por via de aquisição de 

bens ou de benfeitorias) em bens patrimoniais de modo não planeado; Falha do sistema de backup 

automático de toda a informação; Incorreta gestão dos meios; Falha na avaliação e consolidação das 

necessidades de materiais e equipamentos de consumo clínico; Situações de favoritismo por um 

determinado beneficiário no Serviço Apoio Médico e Furto, perda ou desvio de numerário associado ao 

manuseamento e controlo de receita. 

j. Contratação Pública e Benefícios Públicos 

A Recomendação do CPC de 2 de outubro de 2019 veio revistar a Recomendação de 7 de janeiro de 

2015, sobre prevenção de riscos de corrupção na contratação pública. Foram desta forma reforçados os 

avisos a todas as entidades que celebram contratos públicos. Os Órgão e Agentes da Administração Pública 

devem subordinação à Constituição e à Lei no exercício das suas funções, seguindo os princípios da igualdade, 

proporcionalidade, justiça, imparcialidade, transparência e boa-fé. O fim único da atividade administrativa 

deverá ser a realização do interesse público, em detrimento de interesses pessoais, de terceiros e de 

tratamento preferencial.  

A gestão especifica deste tipo de riscos permite identificar e prevenir oportunamente as áreas 

prejudiciais para as Organizações. Na área da Contratação pública, face aos riscos identificados, encontram-

se em implementação as seguintes medidas de prevenção: 
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A Inexistência de elaboração de uma previsão de todas as fases do concurso e os seus possíveis 

incidentes, com base em estimativas fundamentadas e a inexistência de mecanismos internos de controlo que 

permitam detetar situações de conluio entre concorrentes e eventual corrupção de funcionários, identificados 

nos Riscos 1 e 2, serão colmatadas através da elaboração do Manual de boas práticas na área da contratação 

pública, o qual já foi iniciado, mas não concluído. 

Relativamente às Situações de conivência com fornecedores de bens ou serviços referenciados no Risco 

3, o GRM, tem vindo a adotar cada vez mais os Concursos Públicos e as Consultas Prévias que decorrem na 

plataforma pública de contratação – AcinGov.  

O Risco 7, referente à adjudicação de bens ou serviços e contratação de especialistas externos por ajuste 

direto: face aos constrangimentos financeiros não tem sido possível implementar o Concurso Público Normal, 

obrigando a recorrer ao Concurso Urgente. 

No que respeita aos potenciais riscos associados à concessão de benefícios públicos, foram 

igualmente monitorizadas as medidas para os prevenir no IASFA. Trata-se de uma área igualmente 

destacada pelo CPC, nomeadamente na sequência da sua deliberação de 4 de março de 2009 em que 

delibera, através da aplicação de um questionário, proceder ao levantamento dos riscos da concessão de 

benefícios públicos.  

Assim, verificou-se, de um modo geral, a implementação de todas as medidas de prevenção: 

 

PO GC GR

1

Inexistência de elaboração de uma previsão 

de todas as fases do concurso, e os seus 

possíveis incidentes, com base em 

estimativas fundamentadas

1 1 1

Conclusão da elaboração dos manuais de boas práticas na área da 

contração pública do IASFA e na área do imobilizado.

Seguir os procedimentos enunciados nos referidos manuais.
√

2

Inexistência de mecanismos internos de 

controlo que permitam detetar situações de 

conluio entre concorrentes e eventual 

corrupção de funcionários

1 2 1

Conclusão da elaboração dos manuais de boas práticas na área da 

contração pública do IASFA e na área do imobilizado.

Seguir os procedimentos enunciados nos referidos manuais.
√

3
Situações de conivência com fornecedores 

de bens ou serviços
2 3 3

Consultas prévias a vários fornecedores como procedimento regra 

para adjudicação de bens ou serviços.   Auditorias externas
√

4 Situações de conflitos de interesses 1 3 2
Implementar mecanismos de controlo de eventuais conflitos de 

interesses, designadamente os previstos no CCP e no CPA
√

5
Recursos sucessivos à consulta prévia ou ao 

ajuste direto
1 3 2

Adotar procedimentos de controlo interno que assegurem o 

cumprimento dos limites à formulação de convites às mesmas 

entidades
√

6

Os funcionários não recebem formação 

adequada para prevenir situações de 

conflito de interesses

1 2 1

Assegurar em sede de Planos de Atividades a verba necessária para 

o levantamento de necessidades nesta área de formação e 

concretizar essa formação.

Chefe do 

GRH/Chefe 

do GPGFO
√

7

Adjudicação de bens ou serviços e 

contratação de especialistas externos por 

ajuste direto

3 2 3

Recurso ao concurso público para todos os procedimentos de 

contratação a efetuar, com exceção da contratação dos 

especialistas externos por ajuste direto enquadrada tecnicamente 

nos sistemas informáticos da ADM e ASC. 

Chefe do 

GRM
√

Avaliação

Contratação Pública

Área Identificação dos riscos
Avaliação do Risco

Identificação das medidas preventivas EPR

Chefe do 

GRM
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O IASFA, para além de procurar naturalmente a realização dos seus interesses públicos, procura que 

se tomem as decisões mais adequadas e eficientes na realização concertada de todos os interesses 

envolvidos, de forma clara e transparente. Isto para que tais decisões não venham a causar dúvidas a 

qualquer um dos seus Stakeholders, internos ou externos. Nas áreas quer das Comparticipações financeiras 

relacionadas com a ADM, quer das Comparticipações e atribuição de subsídios na ASC, assim como em 

qualquer uma das áreas onde se identificaram riscos passíveis de serem mitigados e controlados, houve a 

relação direta de diagnóstico junto das EPR na identificação dos respetivos graus de probabilidade de 

ocorrência dos riscos em causa, bem como do grau de consequência considerado. 

O grau de risco surge, tal como referido no início deste Relatório, da correlação e aplicação da matriz 

de risco. Por isso surgirem riscos que, parecendo idênticos, foram avaliados na sua probabilidade e 

consequência de forma diferente, consoante a área e a EPR consultada, resultando em graus de risco 

diferenciados. 

Nesta matéria dos Benefícios públicos e Riscos que tenham sido identificados para mitigação, há que 

relevar a implementação das medidas preventivas do Risco 4 Atribuição de comparticipações indevidas no 

âmbito das Ação Social Complementar. 

  

PO GC GR
A

D
M

1
Comparticipações 

financeiras

 Atribuição de comparticipações indevidas  de despesas com 

lares e casas de repouso, apoio domiciliário por terceira pessoa 

ou por familiar

1 2 1

Segregação de funções ao nível da proposta, avaliação da conformidade e decisão; 

acompanhamento e validação mensal das listas para aferição de dados; aplicação da  

Instrução Permanente (IP)  aprovada pelo Conselho Diretivo (CD) e obrigatoriedade do 

preenchimento dos formulários em anexo à I.P.; rotatividade de funções na equipa de 

trabalho

Diretor 

DSADM
√

2

Incluir indevidamente beneficiários na lista de candidatos que 

não reúnam as condições estabelecidas no Manual de Processos-

Chave ou cujo processo documental de candidatura não esteja 

completo

1 2 1

Avaliação da conformidade das propostas de candidatura lançadas pelo Serviço Social 

do Centro de Apoio Social (CAS); aplicação do Manual de Processos-Chave,  aprovado 

pelo Conselho Diretivo (CD), que define normas e procedimentos; Informatização do 

processo de  integração de beneficiários em lista de candidatos no SIASC; 

disponibilização das listas para consulta no SIASC                                 

√

3 Favorecimento de beneficiários a serem admitidos 1 2 1

Disponibilização das listas para consulta no SIASC; rastreabilidade dos beneficiários 

selecionados (género/tipo de candidatura individual ou casal) em lista de candidatos a 

serem admitidos face ao número de vagas a admitir pelas ERPI

√

4
Comparticipações e 

subsídios

Atribuição de comparticipações indevidas no âmbito das Ação 

Social Complementar
2 3 3

Segregação de funções ao nível da proposta, avaliação da conformidade e decisão; 

aplicação das  Instruções Permanentes (IP),  aprovadas pelo Conselho Diretivo (CD); 

rotatividade de funções na equipa de trabalho

√

5

Gestão e controlo de 

informação 

Beneficiários ASC

Admissão indevida de beneficiários da Ação Social 

Complementar do IASFA, I.P. que o requeiram
1 2 1

Aplicação da Portaria n.º 1238/2010, de 14 de dezembro - Regulamento dos 

Beneficiários do IASFA, I.P.; segregação de funções ao nível da proposta, avaliação da 

conformidade e decisão; rastreamento dos funcionários que integram beneficiários no 

SIASC

√

C
A

S

6 ADM Erros na elaboração dos diferentes processos ADM 1 1 1
Análise das reclamações apresentadas e dos inquéritos de satisfação preenchidos pelos 

beneficiários
CAS √

Área Identificação dos riscos
Avaliação do Risco

Identificação das medidas preventivas EPR Avaliação

a
p

o
io

 s
o

c
ia

l
E

R
P

I

Gestão das ERPIS 

Diretor 

DSASC
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4.  Conclusões 

 

A Recomendação n.º 2/2015, de 01 de julho, do CPC, estabeleceu que os Planos deveriam ser ainda 

mais exaustivos e abranger igualmente os riscos de Gestão, para além dos Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas. Foi o que aconteceu com o PPRCIC em vigor.  

Para dotar este Relatório final de informação rigorosa e fidedigna, os auditores do GAI dispuseram 

de várias técnicas de trabalho, entre as quais se destacam a análise de informação solicitada às EPR, a 

análise de informação própria, a análise de implementação de recomendações de auditorias e o 

cruzamento com informações anteriores. 

De um modo geral, a implementação das medidas de prevenção dos riscos identificados no PPRCIC 

de 2020, considera-se bem-sucedida, sobretudo num ano de pandemia, com os constrangimentos a vários 

níveis na Organização. No entanto, tendo presente que mecanismos de monitorização e controlo, formação 

adequada ao desempenho de funções e elaboração de manuais de procedimentos são peças-chave num 

sistema de controlo interno, o balanço emergente aponta o IASFA para uma intervenção célere a 3 níveis, 

relativamente a:  

 Riscos críticos, de grau 3, o mais elevado, são 12 ao longo do Relatório, destacando-se:  

 a implementação das medidas preventivas em 2 (um na Gestão de património ao nível dos 

CAS e o outro relativo a Benefícios Públicos na Gestão das Comparticipações e subsídios ASC); 

 a implementação parcial nos restantes 10 riscos (na área da Gestão financeira, da Gestão de 

armazéns e controlo de existências, na Gestão de Sistemas de Informação e Comunicação, na 

Gestão das Receitas ADM, da Gestão da Faturação de Convencionados e de Farmácias, dois da 

área da Contratação Pública, da Gestão de inventário ao nível dos CAS, da Gestão de 

património igualmente ao nível dos CAS e da Gestão documental nos CAS). 

 Manuais de procedimentos, boas-práticas, de apoio, por iniciar e/ou finalizar e implementar: 

 Manual de boas práticas na área da Contratação Pública; 

 Manual de HACCP; 

 Manual de apoio orçamental e patrimonial; 

 Manual de apoio nas áreas do inventário e do imobilizado. 

 Processos/áreas que necessitam de ser acautelados rapidamente: 

 Gestão de armazéns_implementar Módulo; 

 Sistemas de comunicação_para integridade e segurança da informação; 

 RGPD; 

 Gestão documental_abrangente a todas as UO, focando áreas como o Arquivo e os circuitos de 

comunicação interna; 

 Gestão da Frota automóvel. 
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Podendo vir a equacionar-se a opção de rever o PPRCIC no próximo ciclo estratégico do IASFA, 2022-

2025, será de manter uma estratégia de Prevenção dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

devidamente identificados, aliada a objetivos específicos no âmbito da Prevenção e Combate à Fraude, 

fundamentada na defesa de princípios éticos e que divulgue a todos os seus Stakeholders, nomeadamente 

colaboradores, o sempre permanente aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão e controlo interno e 

externo. A última revisão do PPRCIC, de 2020, teve por base, não só mas também, o disposto em 

Recomendações do CPC, nomeadamente na de 02 de outubro 2019 em matéria de prevenção de riscos de 

corrupção na contratação pública. E, igualmente, na de 08 de janeiro 2020 em matéria de gestão de conflitos 

de interesses no setor público.  

Este tipo de Report relativo ao PPRCIC assume, a par de outros, um caráter transversal ao IASFA, o que 

lhe confere a qualidade de documento de gestão e de apoio à decisão, tendo como objetivo, consolidar uma 

cultura de gestão preventiva na organização. 

Considera-se fundamental, por parte dos responsáveis identificados no PPRCIC, que assegurem a todos 

os seus colaboradores diretos a compreensão do papel de cada um na gestão do risco de corrupção associado 

às tarefas sobre as quais têm competência. O resultado deste tipo de avaliação permite ao IASFA 

salvaguardar-se relativamente ao disposto no ponto 2. da Recomendação do Conselho Prevenção da 

Corrupção de 1 de julho de 2009, no que concerne à aplicação do PPRCIC. 

No período a que se refere o Relatório em apreço, não foram detetadas ou conhecidas quaisquer 

situações passíveis de configurar má gestão. 

 


