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INTRODUÇÃO 

 

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) é uma entidade administrativa 

independente que funciona junto do Tribunal de Contas com o fim desenvolver, nos 

termos da lei, uma atividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da 

corrupção e infrações conexas. 

Em cumprimento das Recomendações n.º 1/2009 e n.º 1/2010, do Conselho de 

Prevenção da Corrupção (CPC), o Conselho Diretivo da ERS aprovou, em 2012, o 

primeiro Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da ERS 

(PPRCIC ERS). 

Posteriormente, considerando a recomendação do CPC, de 1 de julho de 2015, e 

tendo em vista a adequação à Lei-quadro das entidades administrativas 

independentes com funções de regulação da atividade económica dos setores privado, 

público e cooperativo, aprovada pela Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, e aos estatutos 

da ERS, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 126/2014, de 22 de agosto de 2014, bem 

como à reorganização interna dos serviços ocorrida em 2013, procedeu-se, em agosto 

de 2015, à revisão e atualização do referido PPRCIC ERS, com a consequente 

revogação do anterior1. 

A mesma recomendação n.º 1/2009 do CPC refere que deverá ser elaborado 

anualmente um relatório sobre a execução do plano.  

O PPRCIC ERS atualmente em vigor foi aprovado em agosto de 2015, sendo que a 

atualização e avaliação do seu conteúdo em matéria de gestão de risco incorporado o 

período de 1 de janeiro a 31 de julho de 2015.  

Assim sendo, o presente relatório reporta-se à análise do período de 19 de agosto de 

2015 a 31 de dezembro de 2016, destacando-se ainda que em 2016, o Tribunal de 

Contas realizou uma verificação externa da conta de 2015, cujos contributos foram já 

considerados na elaboração do presente relatório.  

 

 

                                                

1
 O PPRCIC ERS atualmente em vigor, de agosto de 2015, poderá ser consultado em 

https://www.ers.pt/pages/68?news_id=403 
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METODOLOGIA 

 

No sentido de se concretizar as disposições estabelecidas no PPRCIC ERS, adotou-

se a metodologia de abordagem e os procedimentos que a seguir se descrevem. 

De acordo com PPRCIC ERS de 2015, as principais áreas de risco de corrupção e 

infrações conexas da ERS decorrem das suas competências e consequentemente das 

suas áreas de intervenção, podendo dividir-se em: 

 Controlo dos requisitos de funcionamento 

 Poderes de regulação e de supervisão  

 Defesa dos direitos dos utentes 

 Garantia da prestação de cuidados de saúde de qualidade 

 Poderes de regulamentação e de resolução de conflitos 

 Poderes sancionatórios 

 Contencioso 

 Mobilização de recursos (recursos humanos; património e aprovisionamento; 

gestão financeira e orçamental) 

 Sistemas de Informação 

 Comunicação e relações externas 

Por outro lado, os mapas apresentados no Anexo I do PPRCIC ERS apresentavam o 

plano de prevenção por área de risco, descrevendo-se, para cada área, os riscos e as 

medidas executadas ou a executar, de modo a garantir a não ocorrência de riscos ou 

a sua diminuição.  

No PPRCIC apresentou-se também as responsabilidades pela sua implementação: 

 

Designação Funções 

Conselho de Administração 

(CA) 

Aprovar o plano. 

Garantir a implementação do mesmo.  

Aprovar o relatório anual sobre a execução do plano. 

Diretores de departamento /  Comunicar eventuais ocorrências relativas a práticas de corrupção 
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Coordenadores de gabinete e 

de unidade 

ou infrações conexas. 

Proceder à identificação de riscos não previstos, probabilidade da 

sua ocorrência e gravidade respetiva e medidas de prevenção 

adequadas.  

Aplicar as medidas preventivas identificadas no plano. 

Responsável pelo 

acompanhamento
2
  

Estabelecer os critérios de gestão de risco, e proceder à sua revisão 

quando necessário. 

Acompanhar a execução do plano, bem como a elaboração do 

relatório anual sobre a sua execução. 

Monitorizar a execução das medidas definidas no plano. 

Avaliar a eficácia das medidas adotadas. 

 

A verificação da execução do PPRCIC ERS, tendo em vista a recolha da informação 

relevante, desenvolveu-se mediante o envio aos responsáveis das unidades orgânicas 

de um formulário para autoavaliação, em que descreve o estádio de implementação 

das medidas adotadas, de acordo com categorias pré-estabelecidas. Nesse formulário 

foi também solicitada a identificação de novos riscos, não previstos, com o elenco das 

medidas consideradas adequadas. Este documento pretendeu possibilitar a análise da 

evolução dos riscos e medidas ao longo do tempo. 

Procedeu-se, seguidamente, à centralização e avaliação comparativa da informação 

constante dos formulários preenchidos, com identificação das áreas com evolução 

menos favorável, refletidas nas medidas utilizadas e nos mecanismos de 

operacionalização dessas medidas. 

Assim, nos mapas que se seguem, apresenta-se a monitorização realizada no âmbito 

de cada área de intervenção da ERS, no que respeita às atividades realizadas durante 

o período de 19 de agosto de 2015 e 31 de dezembro de 2016, em função das 

medidas identificadas para cada área de risco, elencando-se as medidas existentes, 

bem como as principais medidas a desenvolver. 

No decorrer do ano de 2016, foi dado início a um processo de reorganização interna 

dos serviços da ERS, de forma a acomodar da maneira mais eficaz e eficiente as 

novas dinâmicas de acompanhamento do sistema de saúde e de intervenção 

                                                

2
 De acordo com a Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção. de 1 de julho de 

2015, relativa a planos de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, devem ser 
designados “responsáveis setoriais e um responsável geral pela sua execução e monitorização, 
bem como pela elaboração dos correspondentes relatórios anuais, os quais poderão constituir 
um capítulo próprio dos relatórios de atividade das entidades a que respeitam.”.     
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regulatória. Às unidades orgânicas entretanto criadas e/ou reestruturadas, ou que não 

se encontravam referenciadas no PPRCIC ERS foi solicitada uma 

atualização/levantamento de riscos não previamente identificado



RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DO PPRCIC ERS            7 

AVALIAÇÃO COMPARATIVA 

 

1. ATIVIDADES DO ÓRGÃO DE GESTÃO  

U.O. Atividades Medidas adotadas 
Principais medidas a desenvolver nos 

anos seguintes 

CA 

Exercício das competências do 
conselho de administração, previstas 
no artigo 40.º dos estatutos da ERS e 
no artigo 21.º da lei-quadro das 
entidades reguladoras 

Cumprimento da legislação aplicável, concretamente, o regime estatutário definido na lei-
quadro das entidades administrativas independentes, estatutos e regulamento interno da 
ERS, em particular no que respeita à composição e designação; incompatibilidades e 
impedimentos; mandato;  
Funcionamento, deveres de diligência, reserva e sigilo e responsabilidade civil, criminal, 
disciplinar e financeira dos membros do conselho de administração;  
Respeito pelo código de conduta da ERS;  
 

Revisão do código de conduta; 
Revisão do regulamento de utilização de 
veículos. 
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2. ATIVIDADES TRANSVERSAIS 

U.O. Atividades Medidas adotadas s  
Principais medidas a desenvolver nos 

anos seguintes 

AT Todas 

Cumprimento da legislação aplicável, concretamente, o regime estatutário definido na lei-
quadro das entidades administrativas independentes, nos estatutos e regulamento interno 
da ERS, em particular no que respeita a incompatibilidades e impedimentos;  
Deveres de diligência e sigilo e responsabilidade civil, criminal e disciplinar; 
Regulamento interno; 
Normas internas; 
Formação inicial e definição de responsabilidades; 
Auditorias internas aos processos, definição de procedimentos no SGQ; 
Política de segurança e controlo de acessos às instalações e aos sistemas informáticos; 
Respeito pelo código de conduta da ERS. 
 

Revisão do código de conduta; 
Revisão do regulamento interno; 
Revisão do manual de controlo interno; 
Revisão de procedimentos. 
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3. CONTROLO DE REQUISITOS DE FUNCIONAMENTO 

U.O.
3
 Atividades Medidas adotadas 

Principais medidas a desenvolver nos 
anos seguintes 

DRL 

Registo de Estabelecimentos prestadores de cuidados de Saúde 

Atendimentos presenciais / 
telefónicos 

Registo da atividade no Sistema de registo de entidades reguladas (SRER);            
Realização de reuniões de equipa semanais; 
Realização de ações de esclarecimento de normas jurídicas. 

 

Tratamento de propostas - cessação 
de registo 

Controlo hierárquico da proposta e dos documentos em que a mesma se baseou; 
Realização de reuniões de equipa nas quais são expostos casos concretos, esclarecidas 
dúvidas e divulgados os procedimentos a adotar e de motivação dos colaboradores para 
a importância das funções da ERS e do papel de cada um no desempenho das mesmas; 
Realização de ações de esclarecimento sobre as normas jurídicas em vigor e alterações 
a diplomas em uso dirigidas a colaboradores não juristas; 
Revisão dos processos pelo Diretor de departamento (DD); 
Registo da atividade no SRER.            

 

Tratamento de propostas de 
alteração   

Licenciamento 

Tramitação de procedimentos em 
regime ordinário 

Controlo interdepartamental e ao nível do CA; 
Realização de reuniões de equipa nas quais são expostos casos concretos, esclarecidas 
dúvidas e divulgados os procedimentos a adotar; 
Atas de reunião do CA; 

  

Dispensa e aferição do cumprimento de 
requisitos 

Realização de reuniões de equipa nas quais são expostos casos concretos, esclarecidas dúvidas e 
divulgados os procedimentos a adotar; 
Controlo hierárquico da proposta e dos documentos em que a mesma se baseou; 
Revisão dos processos pelo DD; 
Aprovação pelo CA; 
Registo da atividade no SRER; 
Respeito pelo código de conduta da ERS                       

 

                                                

3
 As denominações das unidades orgânicas são as vigentes desde outubro de 2016. 
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U.O. Atividades Medidas adotadas 
Principais medidas a desenvolver nos anos 

seguintes 

DRL 

Vistorias e Avaliações Periódicas 

Escolha dos prestadores a avaliar 
periodicamente 

Controlo hierárquico dos pedidos internos de avaliação;                                                         
Cumprimento dos procedimentos do SGQ;                                                                    
Criação de plano anual assente em critérios objetivos que aliem distribuição geográfica 
ampla e hierarquização das prioridades de intervenção. 

Revisão do manual de controlo Interno; 
Controlo de qualidade ao processo.  

Realização de vistorias ou 
avaliações periódicas 

Uniformização de comportamentos através de utilização de checklists;  
Acompanhamento dos novos colaboradores por colaboradores antigos; 
Formação Contínua; 
Elaboração de autos de fiscalização; 
Relatório elaborado pela equipa multidisciplinar; 
Relatórios validados pelos superiores hierárquicos e aprovados pelo CA; 
Relatório do conhecimento dos departamentos intervenientes; 
Uniformização dos modelos de tratamento dos relatórios em função da factualidade 
apurada; 
Relatório dado a conhecer ao prestador; 
Divulgação e cumprimento de normas sobre impedimentos e casos de pedidos de escusa, 
pelos técnicos e pelos peritos; 
Uniformização dos modelos de tratamento dos relatórios em função da factualidade 
apurada  
Declaração, no contrato, de Ausência de Conflitos de Interesse, no caso de terceiros 
subcontratados; 
Respeito pelo código de conduta da ERS. 
Registo da atividade no SRER. 
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4. PODERES DE REGULAÇÃO E DE SUPERVISÃO 

U.O. Atividades Medidas adotadas 
Principais medidas a desenvolver nos 

anos seguintes 

DIAS e 
SJ 

Tratamento de Processos administrativos 

Distribuição aleatória dos processos pelos diferentes colaboradores (técnicos 
superiores e peritos), e sempre de acordo com os critérios fixados nos 
procedimentos, em vigor no Departamento, de tratamento de processos; 
Garantia do respeito integral, pelos colaboradores, dos procedimentos, em vigor 
no Departamento, de tratamento de processos; 
Garantia do respeito integral, pelos colaboradores, do regulamento interno e 
pelas normas internas; 
Obrigatoriedade de atuação com plena isenção; 
Respeito pelo código de conduta da ERS; 
Comunicação, de qualquer impedimento para o tratamento do processo que lhes 
tenham sido atribuídos, por força da existência de qualquer ligação com os 
intervenientes; 
Distribuição dos processos relativos aos mesmos regulados e/ou em que os 
reclamantes/exponentes sejam os mesmos, por diferentes colaboradores. 

Qualquer diligência externa no âmbito 
dos processos deve ser realizada no 
mínimo por dois colaboradores; 
Inquirição de testemunhas deve ser 
realizada no mínimo por duas pessoas. 
Revisão do regulamento Interno;  
Estatutos da ERS;  
Revisão do código de conduta da ERS; 
Articulação entre técnico e diretor para 
apurar as medidas/ações a desenvolver 
em cada caso; 
Declaração de incompatibilidades. 

DEAS 

Defesa da concorrência - Emissão de 
pareceres a pedido da Autoridade da 
Concorrência no âmbito de notificações de 
operações de concentração envolvendo 
prestadores de cuidados de saúde 

Uniformização das metodologias de análise quantitativa e qualitativa utilizadas 
nos pareceres; 
Revisão e validação do trabalho desenvolvido pelos técnicos nos termos do 
procedimento PG.022_01 do SGQ; 
Reuniões de departamento; 
Pareceres revistos pelo Diretor de Departamento (DD);  
Pareceres validados pelo CA; 
Arquivo digital nos servidores da ERS dos ficheiros de apoio ao cálculo das 
métricas e indicadores utilizados para extração das conclusões dos pareceres, 
bem como de outros documentos de apoio à análise da operação. 
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U.O. 

Atividades Mecanismos de Controlo  
Principais medidas a desenvolver nos 

anos seguintes 

DRL 

Escolha dos prestadores a fiscalizar 

Controlo hierárquico dos pedidos internos de avaliação;                                                         
Cumprimento dos procedimentos do SGQ;                                                                        
Criação de plano anual, assente em critérios objetivos que aliem distribuição 
geográfica ampla e hierarquização das prioridades de intervenção. 

Cumprimento hierárquico dos pedidos; 
Definição de novas regras para a elaboração 
do plano de fiscalizações. 

Fiscalizações 

Uniformização de comportamentos através de utilização de checklists; 
Acompanhamento dos novos colaboradores por colaboradores antigos; 
Formação contínua; 
Equipas constituídas por mais de um elemento;                
Elaboração de autos de fiscalização; 
Relatório elaborado por equipa multidisciplinar; 
Controlo hierárquico; 
Registo da atividade no SRER; 
Relatório dado a conhecer ao prestador. 
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5. DEFESA DOS DIREITOS DOS UTENTES 

 

U.O. Atividades Medidas adotadas  
Principais medidas a desenvolver nos 

anos seguintes 

DU 
Tratamento de 
reclamações/exposições/prestação de 
informações 

 
Cumprimento do quadro legal e regulamentar especialmente aplicável à área 
das reclamações; 
Cumprimento das normas internas e dos procedimentos do SGQ; 
Diversos níveis de validação de conteúdos, controlo hierarquizado, sistemático 
e informatizado; 
Tramitação suportada em sistema de tratamento informático dedicado (SGREC) 
para reclamações e pedidos de informação (SRER), passível de auditorias e 
rastreabilidade de atuação;  
Controlo de qualidade periódico e regular no âmbito do SGQ; 
Implementação, divulgação e sensibilização sobre regras de conduta, incluindo 
o segredo profissional; 
Respeito pelo código de conduta da ERS; 
Matriz estatística de base e suporte ao tratamento e divulgação de dados; 
Gravação, registo das chamadas telefónicas. 
 

 
Fomentar a desmaterialização e 
simplificação, bem como o recurso 
exclusivo aos sistemas tecnológicos de 
base à tramitação processual; 
 
Fomentar a partilha de informação e 
cooperação interdepartamental no 
âmbito dos processos em curso;  
  
Fomentar a divulgação, cooperação e 
acesso de outras entidades à 
informação extraída do tratamento de 
reclamações, exposições e prestação 
de informações. 
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6. GARANTIA DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE DE QUALIDADE 

 

U.O. Atividades Medidas adotadas 
Principais medidas a desenvolver nos 

anos seguintes 

DEAS Auditorias - SINAS 

Uniformização de comportamentos através de utilização de checklists; 
Acompanhamento dos novos colaboradores por colaboradores antigos. 
Procedimento do SGQ; 
Relatórios revistos pelo Coordenador; 
Arquivo digital dos relatórios; 
Fundamentação do plano de auditorias aprovada pelo CA.      

Revisão e validação do trabalho 
desenvolvido pela coordenação e 
direção;  
Arquivo digital nos servidores da ERS 
dos ficheiros de recolha de dados e 
cálculo de indicadores e ratings;  
Controlo de qualidade; 
Preparação nos termos do procedimento 
PE.006_02. 
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7. PODERES DE REGULAMENTAÇÃO E DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

U.O. Atividades Mecanismos adotadas 
Principais medidas a desenvolver nos 

anos seguintes 

SJ 

Acompanhamento e participação na atividade 
regulamentar da ERS 

Distribuição aleatória dos assuntos pelos diferentes colaboradores, e sempre de 
acordo com os critérios fixados nos procedimentos, em vigor no Departamento, 
de elaboração de pareceres, elaborados no âmbito do SGQ; 
Intervenção numa dupla vertente: técnicos superiores e diretor; 
Respeito pelo código de conduta da ERS; 
Obrigatoriedade de atuação com plena isenção; Comunicação, de qualquer 
impedimento para o tratamento do assunto que lhes tenha sido atribuído, por 
força da existência de qualquer ligação com os intervenientes; 
Sujeição a aprovação pelo CA; 
Envolvimento de outras unidades / departamentos. 

Revisão de procedimentos; 
Revisão de regulamentos internos; 
Revisão do código de conduta. 

Procedimento de resolução de conflitos 

Obrigatoriedade de atuação com plena isenção;              
Comunicação de qualquer impedimento para o tratamento do assunto que lhes 
tenha sido atribuído, por força da existência de qualquer ligação com os 
intervenientes. 

Implementação do procedimento nos 
sistemas de informação da ERS;  
Recurso a ferramentas de controlo 
interno, em pastas partilhadas de 
acesso reservado aos intervenientes no 
processo;                     
Adoção de um sistema de arquivo dos 
processos (digital e físico) que impeça o 
acesso a informação dos processos 
acautelando o princípio da 
confidencialidade. 

Garantia do respeito integral dos procedimentos, em vigor no Departamento, 
aprovados no âmbito do SGQ. 
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8. PODERES SANCIONATÓRIOS 

U.O. Atividades Medidas adotadas Principais medidas a desenvolver nos 
anos seguintes 

DIAS e  
SJ 

Tratamento de processos de contraordenação 

Distribuição aleatória dos processos pelos diferentes colaboradores (técnicos 
superiores e peritos), e sempre de acordo com os critérios fixados nos 
procedimentos, em vigor no Departamento, de tratamento de processos; 
Distribuição dos processos relativos aos mesmos regulados e/ou em que os 
reclamantes/exponentes sejam os mesmos, por diferentes colaboradores; 
Garantia do respeito integral, pelos colaboradores, dos procedimentos, em vigor 
no Departamento, de tratamento de processos; 
Comunicação, de qualquer impedimento para o tratamento do processo que lhes 
tenham sido atribuídos, por força da existência de qualquer ligação com os 
intervenientes; 
Intervenção numa dupla vertente: técnicos e diretor; 
Quem elabora o auto de notícia não é nomeado instrutor do processo; 
Qualquer diligência externa deve ser realizada no mínimo por dois 
colaboradores; 
A inquirição de testemunhas deve ser realizada no mínimo por dois 
colaboradores; 
Sujeição a aprovação pelo CA; 
Envolvimento de outras unidades/ departamentos; 
Sujeição a parecer do CA. 

Atualização dos sistemas de informação 
para assegurar conformidade dos 
processos físicos e dos processos 
digitais;                                                                           
Realização de auditorias internas aos 
procedimentos com vista à verificação 
da correspondência entre a informação 
do processo físico e a informação 
registada no processo digital.  
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9. CONTENCIOSO 

U.O. Atividades Medidas adotadas 
Principais medidas  a desenvolver nos 

anos seguintes 

SJ 
Atividade de contencioso e representação da 
ERS em processos judiciais 

Distribuição aleatória dos assuntos pelos diferentes colaboradores (técnicos 
superiores), e sempre de acordo com os critérios fixados nos procedimentos, em 
vigor no Departamento, elaborados no âmbito do SGQ; 
Intervenção dos técnicos nas diligências de inquirição junto dos tribunais; 
Procedimentos de articulação interdepartamental quanto às questões materiais 
suscitadas; 
Intervenção numa dupla vertente: técnicos e diretor; 
Respeito pelo código de conduta da ERS; 
Sujeição a aprovação pelo CA. 
 

Acompanhamento de todas as 
intervenções processuais;            
Análise prévia das peças processuais;  
Implementação do procedimento nos 
sistemas de informação da ERS; 
Recurso a ferramentas de controlo 
interno, tais como, registo de todas as 
etapas do procedimento em ficheiros do 
departamento, e registo de todos os 
intervenientes e intervenções. 
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10. MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS (RECURSOS HUMANOS; PATRIMÓNIO E APROVISIONAMENTO; GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTAL) 

U.O. Atividades Medidas adotadas 
Principais medidas a desenvolver nos 

anos seguintes 

UGI 
R.H. 

Recrutamento e seleção de pessoal 

Elaboração rigorosa e objetiva de critérios de recrutamento e reforço de 
fundamentação das decisões de contratar;  
Proposta de recrutamentos validada pelo CA;                                                            
Aplicação rigorosa da Lei. 

Regulamentação interna da ERS:  
Estatutos da ERS;  
Revisão do código de conduta da ERS. 

Registo individual dos trabalhadores 
Apenas o CA e os funcionários da UGI têm acesso aos processos individuais; 
Arquivo resguardado dos registos. 

Formação Profissional 

Levantamento das necessidades de cada trabalhador/departamento, 
autorizados superiormente; 
Necessária justificação da seleção da entidade pelos interessados; 
Controlo hierárquico. 

Gestão e controlo de assiduidade 

Implementação de um sistema de um controlo de entradas e saídas; 
Sensibilização dos trabalhadores para cumprimento das disposições legais; 
Implementação de um sistema informático de gestão de recursos humanos mais 
eficaz; 
Cumprimento dos manuais de procedimentos e regulamento interno. 

Implementação de um sistema 
biométrico e elaboração de 
regulamento interno. 

Processamento de vencimentos e outras 
compensações 

Verificação rigorosa do processamento mensal de vencimentos e 
compensações por mais que um colaborador; 
Controlo e aprovação pelo Diretor e pelo CA. 

Revisão do regulamento de avaliação 
de desempenho 
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UGI 
Gestão 

do 
Patrimón

io 

Segurança Física de Bens Verificação periódica dos bens. 

Revisão do manual do controlo interno  

Utilização de Bens Públicos Controlo da utilização dos bens e do destino dado aos mesmos. 

Transferência de Bens 

Implementação de medidas de controlo permanente, designadamente de entrada 
e saída de bens da localização original; 
Registo informático de bens; 
Sistema de conferências. 

Abates 

Realização de conferências físicas periódicas, para verificar se os bens abatidos 
ainda se encontram no local. 

Se a autorização de abate foi proferida pelo órgão com competência para o 
efeito; se os bens a abater foram isolados, em local de acesso restrito e 
controlado e se a justificação de abate foi devidamente efetuada. 

 

 

 

U.O. Atividades  Medidas adotadas 
Principais medidas  a desenvolver nos 

anos seguintes 

UGI        
D.E. 

Utilização de Viaturas 
Cumprimento do regulamento de utilização de viaturas com o preenchimento do 
boletim diário de serviço. 

Revisão do regulamento de utilização de 
viaturas. 

Deslocações em serviço 
Todas as deslocações são autorizadas superiormente mediante prévia 
informação da necessidade local e tempo previsto; 
Controlo hierárquico das deslocações. 
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U.O. Atividades Medidas adotadas 
Principais medidas a desenvolver nos 

anos seguintes 

UGI - 
Gestão 

Financei
ra 

Processamento de vencimentos e outras 
compensações 

Verificação e validação rigorosa do processamento mensal de vencimentos e 
compensações por mais que um colaborador.  

Revisão do manual do controlo Interno 

Controlo e aprovação pelo Diretor e pelo CA; 

Liquidação das taxas de registo, de 
contribuição regulatória e vistoria 

Realização de fiscalizações. 

DUC pagos por meio de cheque 
Depósito diário dos valores recebidos com registo nos sistemas informáticos de 
suporte. 

Autorização e pagamento de despesas 

Antes do pagamento é confirmado que o bem foi devidamente recebido ou o 
serviço prestado, nos termos da adjudicação; 
Procedimentos do SGQ. 

São solicitadas e efetuado controlo e verificação das certidões da situação 
tributária e contributiva. 

Faturação 

Segregação de funções; 
Validação das faturas; 
Registo exaustivo de todos os atos sujeitos a pagamento no sistema informático 
da contabilidade; 
Sensibilização para as consequências da corrupção e infrações conexas. 
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U.O. Atividades Medidas adotadas 
Principais medidas a desenvolver nos 

anos seguintes 

UGI Aquisição de bens e serviços 

Garantir que o procedimento é adequado ao valor do contrato; 
Aplicação rigorosa do Código dos Contratos Públicos;  
Enumeração completa, clara e rigorosa das especificações técnicas e verificação 
de que as mesmas são adequadas à natureza das prestações objeto do contrato; 
Garantir que quando o ajuste direto é baseado em critérios materiais o mesmo é 
rigorosamente justificado e documentado; 
Implementação de sistema de controlo de montantes totais adjudicados em 
ajustes diretos por fornecedor; 
Melhorar o planeamento das necessidades; 
Análise e cumprimento das obrigações contratuais inerentes aos 
contratos/prestações em curso; 
Definição clara no processo administrativo de aquisição de bens e serviços das 
circunstâncias que podem determinar a concessão de prorrogações, suspensões 
ou outras figuras que impliquem a alteração dos calendários e prazos 
estabelecidos tendo em consideração o tipo e natureza do contrato; 
Obrigatoriedade de ser objeto de informação a justificação clara e precisa dos 
factos que determinem a alteração dos calendários e prazos estabelecidos para 
o fornecimento de bens e serviços; 
Aplicação de multas e outras sanções previstas na Lei e no caderno de encargos 
para o não cumprimento das obrigações contratuais e da calendarização/prazos 
das aquisições de bens e serviços; 
Definir no contrato os elementos responsáveis pela gestão, acompanhamento e 
validação dos serviços prestados/bens fornecidos; 
Estabelecimento de procedimentos que impliquem a participação dos sectores 
utilizadores na validação dos serviços prestados/bens fornecidos; 
Não designação dos mesmos elementos, para os júris, ou seja, os profissionais 
que avaliam e propõe a aquisição, não fazem parte do júri, nem têm mais 
interferência na decisão de adjudicação. 
Validação superior. 

Revisão do manual de controlo interno   
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11. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

U.O. Atividades Medidas adotadas 
Principais medidas a desenvolver nos 

anos seguintes 

GSI 
Acesso aos sistemas de informação / 
aplicações 

Levantamento dos sistemas / aplicações informáticas, com identificação da 
natureza dos correspondentes acessos (administração, utilização, consulta, …) e 
análise critica face à natureza da informação e funções desempenhadas. 

Implementação da norma ISO 27001.   

Definição de regras de acesso aos fornecedores 
Rastreabilidades dos acessos. 
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12. COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS 

U.O. Atividades Medidas adotadas  
Principais medidas a desenvolver nos 

anos seguintes 

GC 

Divulgação de informação Solicitar ao superior hierárquico que verifique o formato e conteúdo. 

 

Organização de Eventos 

Garantir que os procedimentos estão corretos e são transparentes; 
Solicitar sempre mais do que um orçamento. 

Enumerar, de forma completa, clara e rigorosa as especificações de todo o 
serviço requerido, no momento da orçamentação; 
Solicitar a discriminação dos valores associados ao serviço. 

Relação com a imprensa 
Seguir uma doutrina de transparência de publicação; Manter uma sã e equitativa 
relação com toda a imprensa. 
Solicitar ao superior hierárquico que verifique o formato e conteúdo. 
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13. SECRETARIADO 

U.O. Atividades  Medidas adotadas 
Principais medidas  a desenvolver nos 

anos seguintes 

Secretariado 

Apoio ao CA 
Escolha das pessoas com base em critérios de integridade, experiência e 
confiança; 
Controlo do trabalho pelo CA.  

 

Tratamento de correspondência 
Sistema de gestão documental; 
Procedimentos internos de tratamento da correspondência. 
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CONCLUSÕES  

 

O presente relatório foi elaborado com a garantia de envolvimento dos responsáveis 

de todas as unidades orgânicas, e teve por base a avaliação dos mapas de 

autoavaliação, cujo preenchimento permitiu igualmente a tomada de conhecimento 

sobre o estado de execução e implementação das medidas, as dificuldades sentidas e 

as medidas adotadas para a sua resolução.     

Na avaliação do estado de implementação do PPRCIC ERS de 2015, foram 

analisadas as iniciativas implementadas e foi analisado se os riscos que haviam sido 

identificados se podem considerar efetivamente mitigados, podendo concluir-se, desde 

logo, que: 

1) A partir de 1 de agosto de 2015 e no decurso de 2016, foram tomadas todas as 

medidas definidas no PPRCIC de 2015, o que influenciou e motivou o controlo dos 

riscos identificados, inerentes à atividade da ERS; 

2) As medidas identificadas no PPRCIC ERS foram incorporadas na estrutura e 

dinâmicas procedimentais e regulamentares da ERS, confirmando-se a adesão da 

instituição à sua concretização, sem prejuízo do reconhecimento da necessidade de 

permanente atualização e desenvolvimento de novos mecanismos de controlo; 

Com efeito, e a título de exemplo, a análise do PPRCIC ERS possibilitou a 

verificação de que os riscos associados à informação são muito frequentes em 

todas as áreas de atuação da ERS, pelo que no ano de 2016, foram desenvolvidas 

várias novas funcionalidades ao nível dos sistemas de informação, tendo esta 

questão em mente;  

3) Concomitantemente, a ERS continuou a assegurar o cumprimento do restante 

conjunto de medidas, algumas das quais já implementadas desde 2015, além das 

que já foram mencionadas anteriormente destacam-se: 

(a) Revisão do código de conduta da ERS; 

(b) Revisão de regulamentos internos; 

(c) Revisão de procedimentos do SGQ; 

(d) Controlo hierárquico de documentos; 

(e) Arquivo digital de documentos; 

(f) Checklists; 

(g) Registos informáticos; 

(h) Divulgação interna do plano de prevenção de riscos de corrução. 
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4) Outro fator a destacar e que influenciou este acompanhamento foi a certificação da 

ERS. Esta originou a implementação de vários procedimentos, que contribuíram 

para a uniformização de práticas, e para a implementação de auditorias e controlos 

internos; 

5) Da avaliação realizada no presente relatório foram evidenciadas, como 

preocupações mais recorrentes, o registo e a rastreabilidade das atividades 

desenvolvidas, a cooperação intra e interdepartamental, a partilha de informação 

nos processos e procedimentos, o controlo da qualidade do trabalho e a garantia de 

interiorização do posicionamento da ERS e dos consequentes obrigações e 

deveres dos colaboradores respetivos; 

6) Deste acompanhamento surgiu ainda uma clarificação de classe de riscos da ERS 

existentes, associados, nomeadamente, ao trabalho dos técnicos da ERS, a 

impedimentos e/ou incompatibilidades; planeamento do trabalho; ao tratamento de 

informação; os sistemas de informação; quebra de sigilo e do princípio da 

confidencialidade e riscos financeiros; 

Por todo o exposto supra, afirma-se a necessidade de revisão do plano de prevenção 

em vigor, de forma a garantir-se: 

(i) a introdução de novos riscos e atualização dos existentes, bem como das 

medidas adotadas; 

(ii) incremento das auditorias internas e dos relatórios intercalares de execução, 

com possibilidade de realização de workflows ao procedimento realizado pelos 

colaboradores; 

(iii) divulgação de informação e sensibilização dos colaboradores da ERS para a 

necessidade de participação na gestão dos riscos; 

(iv) dar continuidade à divulgação do PPRCIC ERS e promoção de ações de 

formação contínuas aos colaboradores da ERS; 

(v) garantir a articulação e o total alinhamento do PPRCIC ERS com os 

instrumentos de planeamento estratégico e os demais instrumentos de gestão; 

(vi) promoção de cultura de responsabilização e observação das regras éticas e 

deontológicas; 

(vii) assegurar que os colaboradores estão cientes das suas obrigações e 

proibições legais, no âmbito da obrigatoriedade de denúncia de situações de 

corrupção; 
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(viii) elaboração de um manual de sensibilização dos colaboradores da ERS para 

o fenómeno da corrupção. 
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