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INCLUINDO O RISCO DE CORRUPÇÃO
E INFRAÇÕES CONEXAS

APROVADO EM REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NO DIA 10 DE MAIO DE 2022

PLANO DE GESTÃO DO RISCO

Introdução

A gestão do risco compreende um conjunto de atividades de direção e controlo que se
desenvolvem com o objetivo de criar valor, através da gestão de incertezas e ameaças que
podem afetar a boa consecução dos objetivos de uma organização.

Ao longo deste documento referimo-nos a risco como a possibilidade de ocorrência de
determinado tipo de eventos com capacidade para afetar, de forma positiva ou negativa, o
funcionamento e/ou os objetivos de uma organização, ou seja, falamos do efeito da incerteza
sobre o desempenho.

O processo de gestão do risco da Lisboa Ocidental SRU, interage com outros macroprocessos
e intervenientes, que, em conjunto, zelam pelo bom desempenho da organização, tal como
previsto no modelo das “Três linhas”.

Figura 1 – As três linhas na gestão eficaz de riscos e controlo

1

PLANO DE GESTÃO DO RISCO

Deste modo, o processo de gestão do risco comunica com o processo de conformidade interna,
com o sistema de controlo interno, com o papel e função do Fiscal Único, garantindo, portanto,
uma infraestrutura robusta de mecanismos de check and balance.

É, pois, com este pano de fundo que se realizou o exercício de gestão do risco para o triénio 20222024.
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I - Caracterização da Lisboa Ocidental SRU
A Lisboa Ocidental SRU é uma empresa local participada pelo Município de Lisboa.
Missão
O Município de Lisboa criou a Sociedade de Reabilitação Urbana Lisboa Ocidental SRU em julho
de 2004. A Empresa, cujo capital é integralmente municipal, tem como objeto social a gestão de
operações de reabilitação urbana, através da promoção, manutenção e conservação de
infraestruturas urbanísticas e gestão urbana e renovação e reabilitação urbanas e gestão do
património edificado, na sua área de intervenção, bem como a promoção de intervenções de
reabilitação urbana de espaço público, infraestruturas e edifícios na área de reabilitação urbana de
Lisboa de que seja encarregue pela Câmara Municipal.
Atribuições
Uma reorganização dos serviços municipais, com alteração das competências, a Lisboa Ocidental,
SRU, faz crescer a sua equipa técnica, e ganha um novo desenho em quatro Programas essenciais:
Habitação (a preços acessíveis), Centros de Saúde e Equipamentos, Escolas e creches e Espaço
Público. A relação com o Município passou a assentar em novos instrumentos contratuais –
contratos de mandato.
Orientação estratégica
Na elaboração do presente documento, procurou-se incorporar as orientações da OCDE em matéria
de combate a riscos de corrupção1.
Estrutura orgânica
A estrutura orgânica encontra-se refletida no quadro seguinte:

1

De acordo com a Recommendation of the Council for Development Co-operation Actors on Managing the Risk of
Corruption (OECD, 2016)
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Presidente do Conselho de Administração – António Ressano Garcia Lamas
Vogal do Conselho de Administração - Gonçalo Nuno Soeiro e Sá dos Santos Costa
Vogal do Conselho de Administração – Filipa Maria Salema Roseta Vaz Monteiro
Fiscal Único - KRESTON & Associados – SROC, Lda.
A SRU não detém qualquer participação social.

Recursos humanos
A equipa da Lisboa Ocidental SRU, contou, em 31 de dezembro de 2021, 105 trabalhadores, dos
quais 53 com contrato de trabalho sem termo, 21 com contrato de trabalho a termo e 31
transitaram do Município de Lisboa com Acordo de Cedência de Interesse Público.
Instrumentos de Gestão
O regime jurídico das empresas locais encontra-se previsto na Lei nº 50/2012, de 31 de agosto,
bem como, nos Estatutos da empresa em que são estabelecidos um conjunto de obrigações e
procedimentos de planeamento.
O Sistema de Acompanhamento e Controlo das Empresas Locais pelo Município de Lisboa
(SIAC) consagra instrumento de planeamento específicos que devem ser considerados.
Determina o SIAC um conjunto de instrumentos de planeamento e execução:
a. Orientações Estratégicas e Orientações Anuais;
b. Contratos de Gestão;
c. Contratos de Mandato;
d. Contrato-Programa;
e. Outros Contratos (Contratos de Concessão de Serviço Público, ou outros
considerados relevantes como elementos de planeamento);
f. Indicadores de Gestão de acordo com modelos em anexo ao SIAC;
g. Instrumentos de Gestão Previsional.
As Orientações Estratégicas são definidas pelo órgão executivo do Município de Lisboa no início
do mandato do órgão de gestão da Lisboa Ocidental SRU, estabelecendo os objetivos
estratégicos a prosseguir, bem como metas quantificadas relativas às variáveis mais relevantes
na sua ação e gestão.
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As Orientações referidas podem ser atualizadas anualmente e refletem-se nas Orientações
anuais e Contratos a estabelecer, sendo aprovadas em conjunto com a aprovação das
Demonstrações previsionais.
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II – Metodologia de Gestão do Risco
No presente capítulo descreve-se a metodologia adotada para o mapeamento de riscos,
determinação do nível de risco, uma combinação entre probabilidade e impacto, e respetivas
medidas de mitigação.
Tipos de Risco
Para o presente plano foi recolhido um conjunto alargado de riscos, que inclui riscos de gestão,
mais comuns, quer riscos de corrupção e fraude, mais gravosos, mas menos frequentes,
conforme demonstram os dados do Conselho de Prevenção da Corrupção.
Nos termos da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, que cria o Conselho de Prevenção da
Corrupção, são consideradas atividades de risco agravado “as que abrangem aquisições de bens
e serviços, empreitadas de obras públicas e concessões sem concurso, as permutas de imóveis
do Estado com imóveis particulares, as decisões de ordenamento e gestão territorial, bem como
quaisquer outras suscetíveis de propiciar informação privilegiada para aquisições pelos agentes
que nelas participem ou seus familiares.”
A corrupção resulta, pois, de situações de risco decorrentes de desvios das boas práticas de
gestão. A identificação desses riscos, bem como das consequências que lhe estão associadas,
é essencial para a tipificação das medidas a adotar de forma a prevenir a sua ocorrência.
Foi, assim, solicitado aos administradores, dirigentes e demais pontos focais envolvidos no
processo de mapeamento de riscos que, de forma abstrata, considerando os objetivos,
atribuições, procedimentos e projetos a executar durante o período em apreço, 2022-2024,
considerassem os riscos potenciais inerentes àquelas funções e atividades.
Tendo em consideração que o processo de gestão de risco alimenta outros processos, como o
sistema de controlo interno, a tarefa pressupunha um esforço de detalhe por forma a que se
conseguisse uma cobertura exaustiva. Deste modo considerou-se uma separação entre riscos
macro transversais à Lisboa Ocidental, SRU com uma componente mais externa e riscos
específicos por atividades associados a unidades orgânicas.

Os riscos macro considerados foram os seguintes, densificados na Parte III:
1. Riscos relacionados com o ambiente externo
2. Riscos relacionados com o planeamento, processos e sistemas
3. Riscos relacionados com as pessoas e a organização
4. Riscos relacionados com a legalidade e regulamentos
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5. Riscos relacionados com a comunicação e a informação

Nível de risco
Os riscos são analisados em termos da probabilidade de ocorrência e respetivo impacto na
concretização dos objetivos da Lisboa Ocidental SRU. A determinação do nível de probabilidade
está diretamente indexada ao nível de mecanismos de controlo existentes e sua eficácia
operacional.
Os riscos são classificados segundo uma escala de risco fraco, risco moderado e risco elevado,
em função da probabilidade de ocorrência (baixa, média, alta), conjugada com a gravidade da
consequência (baixa, média, alta). Com efeito, a classificação é feita em abstrato, dada a
natureza das atividades desenvolvidas, e não na efetiva deteção, passada ou presente, de casos
suscetíveis de serem qualificados como casos de corrupção ou de infrações conexas. São vários
os fatores que levam a que o desenvolvimento de um evento tenha um maior ou menor risco. Os
fatores externos podem ser variados e dependem em grande parte da própria envolvente da
Instituição. Quanto aos fatores internos, igualmente variados, passam pela competência da ação
de comando e liderança, pelos valores ínsitos na condição militar, pautada por um exigente

Probabilidade

comprometimento ético, ou pela qualidade do sistema de controlo interno e a sua eficácia.

Alta

Moderado

Elevado

Extremo

Média

Reduzido

Moderado

Elevado

Baixa

Reduzido

Reduzido

Moderado

Baixo

Médio

Alto

Impacto
Figura 2 – Matriz do nível de risco

Assim, foram identificadas as principais atividades suscetíveis da ocorrência de riscos,
graduados (fraco, moderado e elevado) consoante a probabilidade de ocorrência e gravidade da
consequência. As medidas preventivas indicadas integram medidas existentes e a adotar, tendo
em conta as funções e o grau de risco inerente.
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Tal como referido no preâmbulo da Recomendação n.º 1/2009, «As áreas da contratação pública
e da concessão de benefícios públicos contêm riscos elevados de corrupção que importa
prevenir através» de um planeamento adequado».
Considerando que a Lisboa Ocidental SRU não concede benefícios públicos, a principal área de
risco específica identificada é a da contratação pública a que se segue o acompanhamento e
execução de obras. Também foram identificados riscos na gestão orçamental associados ao
processo de financiamento da Lisboa Ocidental SRU.
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III – Aplicação do Plano e Monitorização

Todos os dirigentes e trabalhadores da Lisboa Ocidental SRU, têm responsabilidades na gestão
dos riscos de corrupção, embora com diferentes níveis de intervenção.
Assim, os dirigentes deverão assegurar a sua plena independência face a possíveis conflitos de
interesses e a adequada implementação do presente Plano, incentivando o comportamento
ético, definindo, nos respetivos níveis hierárquicos, os princípios e regras de conduta para o resto
da organização e garantindo a execução de controlos internos adequados.
Por sua vez, os trabalhadores devem:
a) Ter uma compreensão básica sobre risco e estar atentos a possíveis inconformidades;
b) Compreender o seu papel dentro do quadro do controlo interno, adotando os processos de
trabalho definidos, por estarem adequados à prevenção dos riscos, cujo não cumprimento pode
criar uma oportunidade para a sua ocorrência;
c) Participar no processo de criação de um ambiente de forte controlo e no planeamento e
execução das atividades de controlo, bem como participar em atividades de acompanhamento.
Contudo, apenas com o empenho de todos é possível manter a Lisboa Ocidental SRU com uma
cultura de respeito pelos princípios constitucionais e legais que regem a atuação dos entes
públicos, em particular os princípios da legalidade, da prossecução do interesse público e da
imparcialidade, bem como na consciência das consequências negativas decorrentes da
inobservância desses princípios. Por este motivo, a implementação de uma cultura de gestão de
riscos transversal a toda a estrutura de uma organização é fator fundamental para a prevenção
de riscos.
Pela sua diversidade e abrangência, desde já se elencam os principais mecanismos de controlo
interno existentes na Lisboa Ocidental SRU:
a) Realização de auditoria financeira pelo Fiscal Único;
b) Acompanhamento e supervisão adequados por parte dos dirigentes;
c) Supervisão do contrato de mandato pelos responsáveis do Município de Lisboa;
d) Utilização de aplicações informáticas financeiras com registo das intervenções verificadas
em cada procedimento;
e) Utilização da plataforma eletrónica de contratação pública SAPHETY, com registo das
intervenções verificadas em cada procedimento e segregação de perfis;
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f)

Controlo orgânico, que decorre da segregação de funções entre as diversas áreas
funcionais com intervenção nos procedimentos;

g) Criação de critérios de adjudicação de empreitadas fechados para evitar arbitrariedades
de aceitação de obras;
h) Permanente acompanhamento jurídico aos membros do Júri, em todas as etapas do
procedimento de contratação;
i)

Formação da fiscalização da obra contratada externamente pela equipa interna para
assegurar o cumprimento dos quesitos estabelecidos pela Lisboa Ocidental SRU no
acompanhamento das mesmas;

j)

Criação de equipa multidisciplinar constituída pelo Diretor da Fiscalização, Fiscal
residente e Coordenador de Segurança em obra no acompanhamento de todo as as
obras (exceto abaixo de 150 mil euros);

k) Acompanhamento físico e financeiro de todos os projetos e obras através de uma
aplicação “Project”;
l)

O presente Plano é monitorizado e é objeto de avaliação anual, traduzida num relatório,
da responsabilidade da Equipa de Auditoria Interna com a correspondente introdução das
correções identificadas como oportunas e necessárias.

m) Na ausência de Equipa de Auditoria Interna a responsabilidade do previsto na alínea
anterior é do NGIC, que recebe os dados constantes na Matriz do Risco abaixo
discriminada das diversas UO e produz o relatório anual.
Independentemente da periodicidade das revisões, validações e atualizações referidas
anteriormente, sempre que surjam riscos que importe prevenir, os dirigentes e demais
responsáveis referidos no presente Plano, devem informar Equipa de Auditoria Interna para que
possa promover a adequação dos processos da Organização de forma a uma eficiente gestão
do risco.

Matrizes do risco 4 T 2021-2024
A matriz em baixo constitui o resultado da ação de avaliação macro de riscos.
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Risco
1.
1.1.

1.1.1.

1.1.2.

V01

Descrição do risco (identificando
a causa do risco e as Impacto
Probabilidade Risco
Descrição do Risco e Ações de mitigação
consequências potenciais)
RISCOS RELACIONADOS COM
O AMBIENTE EXTERNO
Ambiente Macro: Identificar questões problemáticas relacionadas com o contexto geopolítico, macroeconómico ou social em que a SRU Lisboa
Ocidental desenvolve a sua atividade e ainda riscos relacionados com o ambiente natural que possam ter impacto na sua atividade.
O Plano de atividades estabelece objetivos de atuação à
SRU assente nos contratos de mandato que numeram e
tipificam as intervenções, mas não as priorizam no tempo
criando picos de dimensionamento das equipas. As
determinações de intervenções da SRU são determinadas
Incerteza quanto ao contexto de
Alto
Alta
Extremo
pelas prioridades do Executivo do Município de Lisboa. Na
atuação
gestão da carteira de encomendas de intervenções e na
seleção de prioridades, existe a possibilidade da SRU
Lisboa Ocidental poder não ter capacidade de resposta em
termos da agilidade, tempestividade, com manutenção de
qualidade e eficiência de custos desejada.
Ações:
1. Negociação e acompanhamento periódico das
prioridades municipais e sua adequação e sistematização
tempestiva no âmbito do contrato de mandato com reforço
de articulação com o município no sentido de estabelecer
de forma mais horizontalizada as intervenções no tempo.
2. Monitorizar sistemática dos projetos quanto ao grau de
execução física e financeira dos mesmos com atuação
rápida nas “derrapagens” e tarefas interrelacionadas.
Prazo: a todo o tempo
O prolongamento da situação pandémica coloca
constrangimentos ao acesso de materiais por parte dos
fornecedores a que acresce a maior dificuldade do
Prolongamento da situação de
acompanhamento físico das obras. Adicionalmente, o
Alto
Alta
Extremo
pandemia
tratamento do expediente, a sua entrada e eventuais prazos
de resposta podem ser condicionados. A segurança da
informação com mudanças de passwords periódicas fica
condicionada por dificuldades de propagação.
Ações:
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Risco

1.1.3.

1.2.
V01

Descrição do risco (identificando
a causa do risco e as
consequências potenciais)

Impacto

Probabilidade Risco

Descrição do Risco e Ações de mitigação

1. Acompanhamento da evolução da situação junto dos
fornecedores prevenindo eventuais correções em alta de
preço e antecipadamente renegociando cobertura
orçamental em sede de contrato de mandato.
2. Monitorizar a área de expediente com regularidade
assegurando o adequado acompanhamento dos
destinatários do mesmo
3. Reforçar os meios de segurança e EPI’s em obra
4. Estabelecer idas periódicas pré-definidas à sede para
alterações de password.
Prazo: a todo o tempo
5. Decisões e prioridades e linhas de atuação devem ser
estabelecidas atendendo ao destinatário de classe média
da habitação
Prazo: 2022
A alteração do CCP teve como efeitos a pertinência da
análise das relações de sócios de empresas a contratar
para efeitos dos cúmulos de valores passíveis de consulta.
Adicionalmente, aumentou os limites para a modificação
Alteração do CCP
Alto
Alta
Extremo
objetiva de contratos e patamares de ajustes diretos. Estas
situações colocam uma pressão nos serviços de
acompanhamento da regularidade legal e criam pressões
orçamental podendo ser objeto de derrapagem orçamental,
respetivamente.
Ações:
1. Atualização da aplicação SIGMA para permitir a
utilização da informação das certidões permanentes e
verificação dos cúmulos dos valores de forma automática.
2. Manutenção de uma abordagem conservadora de
considerar apenas os valores na legislação antiga e de
forma casuística permitir abertura para uma valorização
maior.
Prazo: 2022 (antecipação para 2021)
Decisões políticas e prioridades exteriores à SRU Lisboa Ocidental: Algumas das suas atividades dependem de decisões políticas e
prioridades exteriores à Empresa. Neste contexto identificar situações que possam afetar o alcançar dos seus objetivos.
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Risco

1.2.1.

1.3.
1.3.1.

2.
2.1.
V01

Descrição do risco (identificando
a causa do risco e as
consequências potenciais)

Impacto

Contratos de mandato com o
município de Lisboa e eventuais Alto
restrições orçamentais

Probabilidade Risco

Média

Elevado

Descrição do Risco e Ações de mitigação
Num cenário previsível de contração económica e de
crescimento da dívida pública municipal e sobretudo para
enfrentar as consequências da pandemia, os recursos
financeiros do Orçamento do Município de Lisboa para a
área de missão da SRU Lisboa Ocidental., podem sofrer
uma redução, bem como as medidas de controlo da
despesa pública e falta de liquidez podem implicar maiores
limitações no cumprimento dos compromissos assumidos
ou novas atividades.
Ações:
Captação de recursos via PRR. Implementar medidas de
racionalização de recursos públicos e definição de planos
de contingência.
Prazo: 2022-2024

Fornecedores: A atividade da SRU Lisboa Ocidental depende no
papel fundamental exercido por projetistas e empreiteiros.
Controlo macro da execução das
Alto
obras

Média

Elevado

A incapacidade para gerir adequadamente as obras tem um
conjunto de impactos, tanto reputacionais, como financeiros
e falta de “entregáveis” ao Município de Lisboa, entre
outros.
Ações:
1. Análise detalhada e avaliação dos fornecedores e sua
atuação;
2. Implementação de mecanismos de reporte de
derrapagens,
ordens
de
execução,
fraudes
e
irregularidades.
3. Reforço da sensibilização em projeto dos revisores de
projeto; em obra da fiscalização e coordenadores de
segurança
Prazo: a todo o tempo

RISCOS RELACIONADOS COM
O PLANEAMENTO, PROCESSOS
E SISTEMAS
Estratégia, planeamento e política: Identificar qualquer potencial problema ou questão em relação à estratégia e planeamento anual que possa
afetar as atividades e o alcançar dos objetivos.
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Risco

Descrição do risco (identificando
a causa do risco e as
consequências potenciais)

Impacto

Probabilidade Risco

2.1.1

Não cumprimento dos objetivos

Alto

Média

Elevado

2.1.2.

Incumprimento de prazos

Alto

Média

Elevado

2.1.3

V01

Falta de experiência em gestão
de habitação dirigida à classe
média

Descrição do Risco e Ações de mitigação
Debilidades ao nível do processo de planeamento
estratégico, e consequente comunicação à organização,
podem colocar em causa o cumprimento dos objetivos da
SRU Lisboa Ocidental, conduzindo a maior dispersão e
volatilidade quanto às prioridades e rumo estratégico, com
impactos no desempenho da Empresa.
Ações:
1. Cumprimento dos procedimentos e cronograma relativo
ao planeamento estratégico previsto para cada um dos
projetos e obras
2. Modelo de acompanhamento das atualizações no Plano
de Atividades da SRU Lisboa Ocidental por intervenção e
impacto, se aplicável, na repartição de encargos para
assegurar a ligação aos registos de compromissos do
Município com efeitos no orçamento, contrato de mandato
e aceitação de faturas
Prazo: Preocupação a todo o empo
Risco decorrente da análise da envolvente interna e externa
da SRU Lisboa Ocidental, com consequências várias quer
administrativas, financeiras, quer reputacionais.
Ações:
1. Otimizar as soluções existentes para maior controlo e
gestão de processos; definição de prioridades e gestão do
volume de trabalho;
2. Ocupação adequada mapa de pessoal e implementação
de métodos de gestão orientados para os resultados.
Prazo: 2021-2022
Em Lisboa existe uma elevada experiência na gestão de
habitação social mas o mercador de arrendamento dirigido
à classe média tem estado na esfera da gestão privada" nos
últimos anos o que exige uma nova fórmula, seja assente
na gestão própria, concessionada e licenciada ou outro
modelo.
Ações:
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Risco

Descrição do risco (identificando
a causa do risco e as
consequências potenciais)

Impacto

Probabilidade Risco

Descrição do Risco e Ações de mitigação
Adoção por formação das Boas Práticas de outros países
(Reino Unido e Países Baixos) com experiência adaptada
ao contexto nacional com criação de um modelo tipo
Articulação com o município
Prazo
Prazo: 2021-2022

2.2.
2.2.1.

2.3.

2.3.1.

V01

Processo operacional: Avaliação
dos processos e gestão
Eliminação indevida e/ou perda
Média
de documentação relevante

Média

Moderado

O sistema de registo de informação e de arquivo pode
colocar em causa a salvaguarda desses ativos.

Ações:
1. Parametrização de sistemas de software e hardware
necessários (SIGMA);
2. Dinamização da função arquivo e salvaguarda dos ativos
documentais sob responsabilidade da SRU Lisboa
Ocidental.
Prazo: 2022
Sistemas de TI e de apoio: Avaliar a robustez dos sistemas informáticos em assegurar o controlo de acessos lógicos, evitar perda de informação,
garantir a cibersegurança, bloquear o acesso físico de "estranhos" à organização
A SRU Lisboa Ocidental depende de uma multiplicidade de
plataformas, para além da infraestrutura tecnológica
regular, cuja falta de gestão por ausência de capacidade
Desadequação da infraestrutura
interna, adequação aos processos organizacionais ou
tecnológica
e
falta
de
manutenção pode comprometer o normal funcionamento
sensibilidade dos utilizadores às Alto
Média
Elevado
das atividades. Como a infraestrutura se encontra em
matérias de segurança dos
regime de Hosting com linha dedicada, havendo apenas
dados
dois servidores antigos para atividades não "core", as
matérias estarão mitigadas na questão tecnológica no que
respeita a backups
Ações:
1. Desenvolver uma reflexão interna sobre a função de
gestão dos sistemas de informação na SRU Lisboa
Ocidental
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Risco

2.3.2

3.
3.1.

3.1.1.

V01

Descrição do risco (identificando
a causa do risco e as
consequências potenciais)

Impacto

Falta de controlo de acessos às
Médio
instalações

Probabilidade Risco

Descrição do Risco e Ações de mitigação

Médio

2. Alocação de recursos financeiros e humanos à criação
de Manuais e Regulamentos relativos à criação (remoção
de users), obrigatoriedade de atualização de passwords,
utilização de páginas de internet indevidas, download de
programas, entre outros;
3. Reforçar as firewalls, definição atualizada dum Disaster
Recovery Plan
Prazo: 2022
O acesso físico à SRU Lisboa Ocidental pode colocar a
empresa numa situação de vulnerabilidade de acesso a
dados, bens e pessoas devendo encontrar-se
salvaguardado a todo o tempo
Ações:
1. Criar lista atualizada de contatos na receção
2. Não permitir o acesso à instalação de pessoas não
autorizadas e/ou acompanhadas por pessoas da
organização
3. Estabelecer torniquetes e criar cartões para visitantes
Prazo: 2022 e 2023 (3.)

Moderado

RISCOS RELACIONADOS COM
AS
PESSOAS
E
A
ORGANIZAÇÃO
Recursos Humanos: Podem concretizar-se problemas relacionados com os recursos humanos no na SRU Lisboa Ocidental que podem afetar
as suas atividades/objetivos e criar eventos com impacto reputacional
A não conformidade do recrutamento com o estipulado nos
perfis necessários pode levar à contratação de profissionais
Desajuste do portfolio de
com perfil desajustado ao exercício das funções,
competências internas face às Médio
Baixa
Reduzido
diminuindo a capacidade operacional de cumprimento das
exigências da missão
atividades, conjugada com uma política de formação
profissional pouco eficaz.
Ações:
1. Elaboração e atualização do manual de caracterização
das atribuições;
2. Utilização de processos de recrutamento externos;
3. Exigência de fundamentação para recrutamento com
base em perfis distintos.
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Risco

3.1.2

3.2.
3.2.1.

V01

Descrição do risco (identificando
a causa do risco e as
consequências potenciais)

Impacto

Probabilidade Risco

Descrição do Risco e Ações de mitigação

4. Metodologia de realização do diagnóstico de
necessidades formativas; Prazo:
A todo o momento
A delegação e subdelegação de competências deve ser
Não
acompanhamento
da
acompanhada pelo delegante de forma ordenada para
Baixo
Médio
Moderado
delegação de competências
permitir a avaliação da continuidade da delegação em si e
o conhecimento dos atos praticados
Ações:
Proposta de deliberação em CA de elaboração por quem
tem responsabilidades delegadas de relatórios periódicos,
em função do valor total delegado, aferido pelo número de
atos e montantes associados aos mesmos.
Prazo: a todo o tempo
Ética e comportamento organizacional: Identificar qualquer situação que possa afetar a ética ou comportamento organizacional que afete a
SRU Lisboa Ocidental e, indiretamente, as suas atividades/objetivos
Conflito
de
interesses,
recebimento
indevido
de
Riscos inerentes às funções de direção e de intervenção em
Alto
Baixa
Reduzido
vantagem, violação de segredo,
processos decisórios.
abuso de poder
Ações:
1. Cumprimento da legislação aplicável à atividade pública;
2. Criação código de conduta que inclua, entre outros, os
períodos que antecedem e sucedem o exercício de funções
públicas, em conformidade com o quadro legal e os valores
éticos da organização e ainda que identifiquem e
caracterizem áreas de risco, designadamente as que
resultem das situações de acumulação de funções,
3. Ações de formação profissional de reflexão e
sensibilização sobre a temática dos conflitos de interesses,
junto de todos os trabalhadores dos serviços;
4. Fundamentação técnica e jurídica das decisões.
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Risco

3.2.2.

4.
4.1.
4.1.1.

V01

Descrição do risco (identificando
a causa do risco e as
consequências potenciais)

Ausência de definição
competências formalizada
cada unidade orgânica

de
de

Impacto

Probabilidade Risco

Descrição do Risco e Ações de mitigação
5.
Subscrição
de
declarações
de
interesses,
incompatibilidades e impedimentos, pelos dirigentes e
trabalhadores, relativamente a cada procedimento que lhes
seja confiado no âmbito das suas funções e no qual tenham
influência, nas quais assumam de forma inequívoca a
inexistência de impedimentos ou de interesses privados
que possam colocar em causa a isenção e o rigor que deve
pautar a sua ação
Prazo: a todo o tempo
A ausência de competências de cada área pode criar zonas
"cinzentas" de atuação, dificuldades de gestão dos
trabalhadores e atribuição de tarefas repartidas e
especializadas, apesar da existência de um corpo
profissional altamente empenhado e com muita
experiência.
Ações:
Contratualização externa a entidade (ISCTE) para a
definição de atribuições e competências a par de
mecanismos de avaliação de desempenho assentes numa
espécie de scorecard.
Prazo: 2022

RISCOS RELACIONADOS COM
A
LEGALIDADE
E
REGULAMENTOS
Legalidade e regulamentos: No contexto das regras e regulamentos mais importantes relacionados com as atividades/objetivos da SRU Lisboa
Ocidental identificar qualquer problema ou questão potencial que tenha impacto no alcançar dos seus objetivos.
As especificidades da missão da SRU Lisboa Ocidental,
Incumprimento
das
Regras
com múltiplos enquadramentos operacionais e dispersos na
Orçamentais
no
ciclo
da Alto
Baixa
Moderado
geografia da cidade de Lisboa, propiciam situações de
Despesa e da Receita
incumprimento inadvertido de regras que podem suscitar
responsabilidades financeiras pelo Tribunal de Contas
Ações:
1. Formação interna sobre o Ciclo Orçamental da Despesa
e da Receita associado ao ciclo de contratação pública e
processo de despesa;
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Risco

4.1.2.

5.
5.1.
5.1.1.

Descrição do risco (identificando
a causa do risco e as
consequências potenciais)

Disfuncionalidade
organizacional

Impacto

Médio

Probabilidade Risco

Alta

Elevado

Descrição do Risco e Ações de mitigação
2. Reforço do ERP de apoio aos circuitos financeiros e
orçamentais com validações prévias das operações
assente no Manual de procedimentos de contratação
pública;
3. Estabelecimento de Norma de Controlo Interno;
4. Aquando do pagamento, utilizar uma checklist para
verificar que o processo de despesa está completo e em
conformidade;
Prazo: 2021-2024, e a todo o tempo na ação 2.
O curso do tempo tem revelado a necessidade de criar uma
melhor articulação e coordenação internas que se prende
com a necessidade de revisão dos Estatutos da SRU Lisboa
Ocidental. É necessário que os documentos legais
enquadradores da SRU Lisboa Ocidental sejam ajustados
à realidade e aos meios existentes.
Ações:
1.Promover a reflexão interna mediante a constituição de
um grupo de trabalho para apresentar uma proposta
fundamentada de revisão dos Estatutos.
2. Contratação de Entidade externa para a formulação da
missão, objetivos, valores e atribuições da SRU Lisboa
Ocidental e núcleos
Prazo: IP-2022

RISCOS RELACIONADOS COM
A
COMUNICAÇÃO
E
A
INFORMAÇÃO
Métodos e canais de comunicação interna: Os métodos e canais de comunicação que envolvem a atuação da Lisboa Ocidental SRU devem
ser eficazes
Constrangimentos na circulação
Constrangimentos na distribuição documental que podem
Alto
Alta
Extremo
documental
impactar o cumprimento de prazos.
Ações:
1. Adoção da desmaterialização a 100% como princípio de
atuação;
2. Uso sistematizado do sistema de gestão documental;

V01
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Risco

Descrição do risco (identificando
a causa do risco e as
consequências potenciais)

Impacto

Probabilidade Risco

Descrição do Risco e Ações de mitigação
3. Sensibilização e atualização dos profissionais envolvidos
no registo e despacho de entradas;
4. Segregação e desconcentração de funções;
5. Criação de listas de assuntos e responsáveis por
processos por núcleo e sua adequação no SIGMA.

5.2.
5.2.1.

Prazo: 2022
Métodos e canais de comunicação com o exterior: Assegurar que os métodos e canais de comunicação que envolvem a relação da Lisboa
Ocidental SRU com o exterior são eficazes
Fraca
comunicação,
Falta de conhecimento e compreensão pelo Município de
transparência e visibilidade do
Médio
Médio
Moderado
Lisboa, pelos fornecedores e cidadãos em geral da ação da
trabalho desenvolvido pela SRU
SRU Lisboa Ocidental
Lisboa Ocidental
Eventual incumprimento de relato de informação
institucional obrigatória.
Ações:
1. Melhoria e desenvolvimento no site para os projetos e
divulgação dos relatórios de execução física e financeira;
A todo o tempo
2. Reforço dos processos de reporte ao Município e
comunicação;
A todo o tempo
3. Avaliação da divulgação do sítio da internet pelo NJC e
propostas de divulgação autorizadas pelo CA
Prazo: 2021-2022

5.2.2

V01

Divulgação não adequada de
conteúdos que possam ser
Alto
conflituantes
com
outros
parceiros

Média

Elevado

A comunicação tem um impacto reputacional grande tendo
presente que a estratégia de comunicação depende o
Município de Lisboa
Ações:
1. Obtenção do aval do Município (Gabinete e Presidência)
dos conteúdos aprovados pelo CA, propostos pelo NC da
SRU Lisboa Ocidental e nas circunstâncias de parceiros,
validação com estes, prévia à divulgação
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Risco

Descrição do risco (identificando
a causa do risco e as
consequências potenciais)

5.2.3

Gestão de eventos veiculados
pela comunicação social ou
Alto
pedidos de informação de
terceiros

V01

Impacto

Probabilidade Risco

Baixo

Moderado

Descrição do Risco e Ações de mitigação
Prazo: A todo o tempo
Os eventos veiculados na comunicação social acerca da
SRU podem traduzir-se em informação enganosa com risco
reputacional à SRU devendo ser assegurada uma resposta
coordenada com o Município de Lisboa.
Ações:
1. Assegurar a centralização da resposta institucional
cumprindo com rigor informativo e assegurando a
coordenação com a Câmara.
Prazo: A todo o tempo
2. Regulamentação dos procedimentos de comunicação de
pedidos de informação (Município, oposição, munícipes,
media) ou controlo de eventos pelo NC, recolha de
informação junto dos núcleos, proposta de resposta pelo
NC ao CA, autorização e comunicação, com proibição de
resposta direta , independentemente do canal de entrada.
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IV - Considerações prospetivas e próximos passos
Abordagem a adotar na monitorização e reporte - 2021-2023
As matrizes de cada unidade orgânica, devidamente validadas, serão devolvidas para que cada
dirigente, com as suas equipas, possa fazer a própria gestão e regulação dos riscos inerentes
às suas funções e objetivos.
Próximos passos
Resulta do exposto que, durante o triénio de vigência do presente plano, serão operacionalizadas
várias iniciativas que requerem tempo e maturação coletiva como:
i) a atualização e/ou definição de procedimentos internos relacionados com a gestão do risco
(como por exemplo, whistleblowing e comunicação de irregularidades);
ii) a realização de ações de formação sobre gestão do risco e temas conexos,
iii) Monitorização dos procedimentos internos.

V01
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ANEXO

CÓDIGO DE CONDUTA

Anexo – Enquadramento em matéria de luta contra a corrupção
1. Convenção relativa à Luta Contra a Corrupção em que estejam implicados
Funcionários das Comunidades Europeias ou dos Estados-membros da União
Europeia (1997) - Assinada em Bruxelas em 26 de maio de 1997; aprovada pela
Resolução da Assembleia da República nº. 72/2001, de 20 de setembro, e ratificada
pelo Estado Português através do Decreto do Presidente da República n.º 58/2011,
de 15 de novembro, publicado em Diário da República, Série I-A, nº 265 de 15 de
novembro de 2001.
2. Convenção sobre a Luta Contra a Corrupção de Agentes Públicos Estrangeiros nas
Transações Comerciais Internacionais (1997) - Adotada em Paris em 17 de dezembro
de 1997 pela Conferência Ministerial da OCDE. Foi transposta para o direito interno
pela Lei nº 13/2001, de 4 de julho.
3. Convenção Penal Contra a Corrupção do Conselho da Europa (1999) - Assinada em
Estrasburgo em 30 de abril de 1999. Foi aprovada pela Resolução da Assembleia da
República nº 68/2001, de 20 de setembro, e ratificada pelo Estado Português através
do Decreto do Presidente da República n.º 56/2001, de 26 de outubro, publicado em
Diário da República, Série I-A, nº 249 de 26 de outubro de 2001.
4. Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (2003) - Adotada pela Assembleia
Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003. Foi aprovada pela Resolução
da Assembleia da República n.º 47/2007, de 19 de julho, e ratificada pelo Estado
Português através do Decreto do Presidente da República nº 97/2007, de 21 de
setembro, publicado em Diário da República, Série I-A, nº 183 de 21 de setembro de
2007.
5. Recomendação OCDE (2016) – Gestão de riscos de corrupção na Cooperação
6. Recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção:



Recomendação n.º 1/2009 de 1 de julho;
Recomendação relativa à Gestão de Conflitos de Interesses no Sector
Público/2012;
 Recomendação de 2017 – Permeabilidade da Lei a riscos de fraude, corrupção e
infrações conexas;
 Recomendação do CPC 2019 – Riscos de Corrupção na Contratação Pública;
 Recomendação do CPC 2020 – Gestão de Conflitos de Interesses no Setor
Público, a qual revoga a Recomendação sobre a mesma matéria de 2012;
 Recomendação do CPC 2020 – Prevenção de Riscos de corrupção e infrações
conexas no âmbito das medidas de resposta ao surto pandémico da Covid-19.
7. Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 2020-2024, consulta pública realizada
em 2020, a submeter pelo Governo à Assembleia da República.
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Risco
1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

Descrição do risco (identificando a causa do risco e as
consequências potenciais)
RISCOS RELACIONADOS COM O AMBIENTE EXTERNO

Impacto

Probabilidade

Risco

Descrição do Risco e Ações de mitigação

Ambiente Macro: Identificar questões problemáticas relacionadas com o contexto geopolítico, macroeconómico ou social em que a SRU Lisboa Ocidental desenvolve a sua atividade e ainda riscos
relacionados com o ambiente natural que possam ter impacto na sua atividade.

Incerteza quanto ao contexto de atuação

Prolongamento da situação de pandemia

Alto

Alto

Alta

Alta

Extremo

Extremo

O Plano de atividades establece objetivos de atuação à SRU assente nos contratos de mandato
que numeram e tipificam as intervenções mas não as prioritizam no tempo criando picos de
dimensionamento das equipas. As determinações de intervenções da SRU são determinadas pelas
prioridades do Executivo do Município de Lisboa. Na gestão da carteira de encomendas de
intervenções e na seleção de prioridades, existe a possibilidade da SRU Lisboa Ocidental poder
não ter capacidade de resposta em termos da agilidade, tempestividade, com manutenção de
qualidade e eficiência de custos desejada.
Ações:
1. Negociação e acompanhamento periódico das prioridades municipais e sua adequação e
sistematização tempestiva no âmbito do contrato de mandato com reforço de articulação com o
município no sentido de establecer de forma mais horizontalizada as intervenções no tempo.
2. Monitorizar sistemática dos projetos quanto ao grau de execução física e financeira dos mesmos
com atuação rápida nas “derrapagens” e tarefas interrelacionadas.
Prazo: a todo o tempo
O prolongamento da situação pandémica coloca constrangimentos ao acesso de materiais por
parte dos fornecedores a que acresce a maior dificuldade do acompanhamento físico das obras.
Adicionalmente, o tratamento do expediente, a sua entrada e eventuais prazos de resposta podem
ser condicionados. A segurana da informação com mudanças de paswords periódicas fica
condicionada por dificuldades de propagação.
Ações:
1. Acompanhamento da evolução da situação junto dos fornecedores prevenindo eventuais
correções em alta de preço e antecipadamente renegociando cobertura orçamental em sede de
contrato de mandato.
2. Monitorizar a área de expediente com regularidade assegurando o adequado acompanhamento
dos destinatários do mesmo
3. Reforçar os meios de segurança e EPI’s em obra
4. Estabelecer idas periódicas pré-definidas à sede para alterações de password.
Prazo: a todo o tempo
5. Decisões e prioridades e linhas de atuação devem ser estabelecidas atendendo ao destinatário
de classe média da habitação
Prazo: 2022

1.1.3.

Alteração do CCP

Alto

Alta

Extremo

A alteração do CCP teve como efeitos a pertinência da análise das relações de sócios de
empresas a contratar para efeitos dos cúmulos de valores passíveis de consulta. Adicionalmente,
aumentou os limites para a modificação objetiva de contratos e patamares de ajustes diretos.
Estas situações colocam uma pressão nos serviços de acompanhamento da regularidade legal e
criam pressões orçamental podendo ser objeto de derrapagem orçamental, respetivamente.
Ações:
1. Atualização da aplicação SIGMA para permitir a utilização da informação das certidões
permanentes e verificação dos cúmulos dos valores de forma automática.
2. Manutenção de uma abordagem conservadora de considerar apenas os valores na legislação
antiga e de forma casuística permitir abertura para uma valorização maior.
Prazo: 2022 (antecipação para 2021)o

1.2.

Decisões políticas e prioridades exteriores à SRU Lisboa Ocidental: Algumas das suas atividades dependem de decisões políticas e prioridades exteriores à Empresa. Neste contexto identificar
situações que possam afetar o alcançar dos seus objetivos.

1.2.1.

Contratos de mandato com o município de Lisboa e
eventuais restrições orçamentais

Alto

Média

Elevado

Num cenário previsível de contração económica e de crescimento da dívida pública municipal e
sobretudo para enfrentar as consequências da pandemia, os recursos financeiros do Orçamento
do Município de Lisboa para a área de missão da SRU Lisboa Ocidental., podem sofrer uma
redução, bem como as medidas de controlo da despesa pública e falta de liquidez podem implicar
maiores limitações no cumprimento dos compromissos assumidos ou novas atividades.
Ações:
Captação de recursos via PRR. Implementar medidas de racionalização de recursos públicos e
definição de planos de contingência.
Prazo: 2022-2024

1.3.

Fornecedores: A atividade da SRU Lisboa Ocidental depende no papel fundamental exercido por projetistas e empreiteiros.

1.3.1.

Controlo macro da execução das obras

Alto

Média

Elevado

A incapacidade para gerir adequadamente as obras tem um conjunto de impactos, tanto
reputacionais, como financeiros e falta de “entregáveis” ao Município de Lisboa, entre outros.
Ações:
1. Análise detalhada e avaliação dos fornecedores e sua atuação;
2. Implementação de mecanismos de reporte de derrapagens, ordens de execução, fraudes e
irregularidades.
3. Reforço da sensibilização em projeto dos revisores de projeto; em obra da fiscalização e
coordenadores de segurança
Prazo: a todo o tempo

2.

RISCOS RELACIONADOS COM O PLANEAMENTO, PROCESSOS E SISTEMAS

2.1.

Estratégia, planeamento e política: Identificar qualquer potencial problema ou questão em relação à estratégia e planeamento anual que possa afetar as atividades e o alcançar dos objetivos.

2.1.1

Não cumprimento dos objetivos

Alto

Média

Elevado

2.1.2.

Incumprimento de prazos

Alto

Média

Elevado

2.1.3

Falta de experiência em gestão de habitação dirigida à
classe média

2.2.

Processo operacional: Avaliação dos processos e gestão

2.2.1.

Eliminação indevida e/ou perda de documentação
relevante

Debilidades ao nível do processo de planeamento estratégico, e consequente comunicação à
organização, podem colocar em causa o cumprimento dos objetivos da SRU Lisboa Ocidental,
conduzindo a maior dispersão e volatilidade quanto às prioridades e rumo estratégico, com
impactos no desempenho da Empresa.
Ações:
1. Cumprimento dos procedimentos e cronograma relativo ao planeamento estratégico previsto
para cada um dos projetos e obras
2. Modelo de acompanhamento das atualizações no Plano de Atividades da SRU Lisboa Ocidental
por intervenção e impacto, se aplicável, na repartição de encargos para assegurar a ligação aos
registos de compromissos do Município com efeitos no orçamento, contrato de mandato e
aceitação de faturas
Risco decorrente da análise da envolvente interna e externa da SRU Lisboa Ocidental, com
consequências várias quer administrativas, financeiras, quer reputacionais.
Ações:
1. Otimizar as soluções existentes para maior controlo e gestão de processos; definição de
prioridades e gestão do volume de trabalho;
2. Ocupação adequada mapa de pessoal e implementação de métodos de gestão orientados para
os resultados.
Prazo: 2021-2022
Em Lisboa existe uma elevada experiência na gestão de habitação social ma so mercador de
arrendamento dirigido à classe média tem estado nos "privados" nos últimos anos o que exige uma
nova fórmula, seja assente na gestão própria, concessionada e licenciada ou outro modelo.
Ações:
Adoção por formação das Boas Práticas de outros países (Reino Unido e Países Baixos) com
experiência adaptada ao contexto nacional com criação d eum modelo tipo
Prazo
Prazo: 2021-2022

Média

Média

Moderado

O sistema de registo de informação e de arquivo pode colocar em causa a salvaguarda desses
ativos.
Ações:

1. Parametrização de sistemas de software e hardware necessários (SIGMA);
2. Dinamização da função arquivo e salvaguarda dos ativos documentais sob responsabilidade da
SRU Lisboa Ocidental.
Prazo: 2022
2.3.

2.3.1.

Sistemas de TI e de apoio: Avaliar a robustez dos sistemas informáticos em assegurar o controlo de acessos lógicos, evitar perda de informação, garantir a cibersegurança, bloquear o acesso físico de
"estranhos" à organização
Desadequação da infraestrutura tecnológica e falta de
sensibilidade dos utilizadores às matérias de segurança
dos dados

Alto

Média

Elevado

A SRU Lisboa Ocidental depende de uma multiplicidade de plataformas, para além da
infraestrutura tecnológica regular, cuja falta de gestão por ausência de capacidade interna,
adequação aos processos organizacionais ou manutenção pode comprometer o normal
funcionamento das atividades. Como a infraestrutura se encontra emm regime de Hosting com
linha dedicada, havendo apenas dois servidores antigos para atividades não "core", as matérias
estarão mitigadas na questões tecnolóqgica no que respeita a backups
Ações:
1. Desenvolver uma reflexão interna sobre a função de gestão dos sistemas de informação na SRU
Lisboa Ocidental
2. Alocação de recursos financeiros e humanos à criação de Manuais e Regulamentos relativos à
criação (remoção de users), obrigatoriedade de atualização de passwords, utilização de páginas de
internet indevidas, download de programas, ######;
3. Reforçar as firewalls, definição atualizada dum Disaster Recovery Plan
Prazo: 2022

2.3.2

Falta de controlo de acessos às instalações

Médio

Médio

Moderado

O acesso físico à SRU Lisboa Ocidental pode colocar a empresa numa situação d evulerabilidade
de acesso a dados, bens e pessoas devendo encontrar-se salvaguardado a todo o tempo
Ações:
1. Criar lista atualizada de contatos na receção
2. Não permitir o acesso à instalação de pessoas não autorizadas e/ou acompanhadas por
pessoas da organização
3. Estabelecer torniquetes e criar cartões para visitantes
Prazo: 2022 e 2023 (3.)

3.

RISCOS RELACIONADOS COM AS PESSOAS E A ORGANIZAÇÃO

3.1.

Recursos Humanos: Podem concretizar-se problemas relacionados com os recursos humanos no na SRU Lisboa Ocidental que podem afetar as suas atividades/objetivos e criar eventos com impacto
reputacional

3.1.1.

Desajuste do portfolio de competências internas face às
exigências da missão

Médio

Baixa

Reduzido

A não conformidade do recrutamento com o estipulado nos perfis necessários pode levar à
contratação de profissionais com perfil desajustado ao exercício das funções, diminuindo a
capacidade operacional de cumprimento das atividades, conjugada com uma política de formação
profissional pouco eficaz.
Ações:
1. Elaboração e atualização do manual de caracterização das atribuições;
2. Utilização de processos de recrutamento externos;
3. Exigência de fundamentação para recrutamento com base em perfis distintos.
4. Metodologia de realização do diagnóstico de necessidades formativas; Prazo: A todo o momento

3.1.2

3.2.
3.2.1.

A delegação e subdelegação de competências deve ser acompanhada pelo delegante de forma
ordenada para permitir a avaliação da continuidade da delegação em si e o conhecimento dos atos
praticados
Ações:
Proposta de deliberação em CA de elaboração por quem tem responsabilidades delegadas de
relatórios periódicos, em função do valor total delegado, aferido pelo número de atos e montantes
associados aos mesmos.
Prazo: a todo o tempo
Ética e comportamento organizacional: Identificar qualquer situação que possa afetar a ética ou comportamento organizacional que afete a SRU Lisboa Ocidental e, indiretamente, as suas
atividades/objetivos
Conflito de interesses, recebimento indevido de
Alto
Baixa
Reduzido
Riscos inerentes às funções de direção e de intervenção em processos decisórios.
vantagem, violação de segredo, abuso de poder
Não acompanhamento da delegação de competências

Baixo

Médio

Moderado

Ações:
1. Cumprimento da legislação aplicável à atividade pública;
2. Criação código de conduta que inclua, entre outros, os períodos que antecedem e sucedem o
exercício de funções públicas, em conformidade com o quadro legal e os valores éticos da
organização e ainda que identifiquem e caracterizem áreas de risco, designadamente as que
resultem das situações de acumulação de funções,
3. Ações de formação profissional de reflexão e sensibilização sobre a temática dos conflitos de
interesses, junto de todos os trabalhadores dos serviços;
4. Fundamentação técnica e jurídica das decisões.
5. Subscrição de declarações de interesses, incompatibilidades e impedimentos, pelos dirigentes e
trabalhadores, relativamente a cada procedimento que lhes seja confiado no âmbito das suas
funções e no qual tenham influência, nas quais assumam de forma inequívoca a inexistência de
impedimentos ou de interesses privados que possam colocar em causa a isenção e o rigor que
deve pautar a sua ação

3.2.2.

Ausência de definição de competências formalizada de
cada unidade orgânica

4.

RISCOS RELACIONADOS COM A LEGALIDADE E
REGULAMENTOS

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

5.
5.1.

Prazo: a todo o tempo
A ausência de competências de cada área pode criar zonas "cinzentas" de atuação, dificuldades de
gestão dos colaboradores e atribuição de tarefas repartidas e especializadas, apesar da existência
de um corpo profissional altamente empenhado e com muita experiência.
Ações:
Contratualização externa a entidade (ISCTE) para a definição de atribuições e competências a par
de mecanismos de avalação de desempenho assentes numa espécie de scorecard .
Prazo: 2022

Legalidade e regulamentos: No contexto das regras e regulamentos mais importantes relacionados com as atividades/objetivos da SRU Lisboa Ocidental identificar qualquer problema ou questão
potencial que tenha impacto no alcançar dos seus objetivos.
Incumprimento das Regras Orçamentais no ciclo da
Despesa e da Receita

Disfuncionalidade organizacional

Alto

Médio

Baixa

Alta

Moderado

Elevado

A especificidade da missão da SRU Lisboa Ocidental, com múltiplos enquadramentos
operacionais e dispersos na geografia da cidade de Lisboa, propiciam situações de incumprimento
inadvertido de regras que podem suscitar responsabilidades financeiras pelo Tribunal de Contas
Ações:
1. Formação interna sobre o Ciclo Orçamental da Despesa e da Receita associado ao ciclo de
contratação pública e processo de despesa;
2. Reforço do ERP de apoio aos circuitos financeiros e orçamentais com validações prévias das
operações assente no Manual de procedimentos de contratação pública;
3. Estabelecimento de Norma de Controlo Interno;
4. Aquando do pagamento, utilizar uma checklist para verificar que o processo de despesa está
completo e em conformidade;
Prazo: 2021-2024, e a todo o tempo na ação 2.
O curso do tempo tem revelado a necessidade de criar uma melhor articulação e coordenação
internas que se prende com a necessidade de revisão dos Estatutos da SRU Lisboa Ocidental. É
necessário que os documentos legais enquadradores da SRU Lisboa Ocidental sejam ajustados à
realidade e aos meios existentes.
Ações:
1.Promover a reflexão interna mediante a constituição de um grupo de trabalho para apresentar
uma proposta fundamentada de revisão dos Estatutos.
2. Contratação de Entidade externa para a formulação da missão, objetivos, valores e atribuições
da SRU Lisboa Ocidental e núcleos
Prazo: IP-2022

RISCOS RELACIONADOS COM A COMUNICAÇÃO E A
INFORMAÇÃO
Métodos e canais de comunicação interna: Os métodos e canais de comunicação que envolvem a atuação da SRU Lisboa Ocidental devem ser eficazes

5.1.1.

Constrangimentos na circulação documental

Alto

Alta

Extremo

Constrangimentos na distribuição documental que podem impactar o cumprimento de prazos.
Ações:
1. Adoção da desmaterialização a 100% como princípio de atuação;
2. Uso sistematizado do sistema de gestão documental;
3. Sensibilização e atualização dos profissionais envolvidos no registo e despacho de entradas;
4. Segregação e desconcentração de funções;
5. Criação de listas de assuntos e responsáveis por processos por núcleo e sua adequação no
SIGMA.
Prazo: 2022

5.2.

Métodos e canais de comunicação com o exterior: Assegurar que os métodos e canais de comunicação que envolvem a relação da SRU Lisboa Ocidental com o exterior são eficazes

5.2.1.

Fraca comunicação, transparência e visibilidade do
trabalho desenvolvido pela SRU Lisboa Ocidental

Médio

Médio

Moderado

Falta de conhecimento e compreensão pelo Município de Lisboa, pelos fornecedores e cidadãos
em geral da ação da SRU Lisboa Ocidental
Eventual incumprimento de relato de informação institucional obrigatória.
Ações:
1. Melhoria e desenvolvimento no site para os projetos e divulgação dos relatórios de execução
física e financeira;
A todo o tempo
2. Reforço dos processos de reporte ao Município e comunicação;
A todo o tempo
3. Avaliação da divulgação do sítio da internet pelo NJC e propostas de divulgação autorizadas
pelo CA
Prazo: 2021-2022

5.2.2

5.2.3

Divulgação não adequada de conteúdos que possam ser
conflituantes com outros parceiros

Gestão de eventos veiculados pela comunicação social
ou pedidos de informação de terceiros

Alto

Alto

Média

Baixo

Elevado

Moderado

A comunicação tem um impacto reputacional grande tendo presente que a estratégia de
comunicação depende o Município de Lisboa
Ações:
1. Obtenção do aval do Município (Gabinete e Presidência) dos conteúdos aprovados pelo CA,
propostos pelo NC da SRU Lisboa Ocidental e nas circunstâncias de parceiros, validação com
estes, prévia à divulgação
Prazo: A todo o tempo
Os eventos veiculados na comunicação social acerca da SRU podem traduzir-se em informação
enganosa com risco reputacional à SRU devendo ser assegurada uma resposta coordenada com o
Município de Lisboa.
Ações:
1. Assegurar a centralização da resposta institucional cumprindo com rigor informativo e
assegurando a coordenação com a Câmara.
Prazo: A todo o tempo
2. Regulamentação dos procedimentos de comunicação de pedidos de informação (Município,
oposição, munícipes, media) ou controlo de eventos pelo NC, recolha de informação junto dos
núcleos, proposta de resposta pelo NC ao CA, autorização e comunicação, com proibição de
resposta direta , independentemente do canal de entrada.

Controlo

Área

Subárea

Unidade Orgânica

Descrição do Risco

Impacto

Probabilidade

Risco

Ações de mitigação - Medidas preventivas /
corretivas
Processo d eavaliação de necessidades com recurso a
contratação externa (ISCTE?)
Regulamentação dos processos de execução de
procedimentos
Recurso a empresas externas de recrutamento e
seleção nos contratos individuais de trabalho;
Contratos a termo certo ??
Utilização de processo de mobilidade interna com o
Município de Lisboa (acordos de cedência de interesse
público)
Estabelecimento de uma antecipação para as
entradas e saídas e criação de base de dados no NRH
das UO "interessdas" na comunicação para efeitos de
aquisição/disponibilização de recursos
Regulamentação das verificações prévias ao
processamento de remunerações
Conferência de procedimentos e validação por
amostragem
Isenção de horário

Plano

1

Gestão de recursos Humanos

Recrutamento e seleção

NRH

Ausência ou deficiente fundamentação dos atos de recrutamento e
seleção de trabalhadores

Alto

Alta

Elevado

2

Gestão de recursos Humanos

Recrutamento e seleção

NRH

Utilização de critérios de avaliação pouco objetivos com excessiva
margem de discricionaridades
Favorecimento injustificado de candidatos

Alto

Baixa

Moderado

3

Gestão de recursos Humanos

Entradas e Saídas

NRH
NAF

Atraso na comunicação de entradas e saídas pode promover a
ausência (entradas) ou manutenção (saídas) de acessos à informação
ou direitos associados

Baixo

Baixa

Reduzido

4

Gestão de recursos Humanos

Processamento de remunerações
e abonos, processamento e
NRH
liquidação dos descontos devidos

Inconsistência do processamento de remunerações e abonos face ao
enquadramento legal
Pagamentos indevidos de remunerações e abonos

Baixo

Alta

Moderado

Gestão de recursos Humanos

Processamento de remunerações
e abonos, processamento e
NRH
liquidação dos descontos devidos

Ausência de meios de acompanhamento da assiduidade

Baixo

Alta

Moderado

Implementação de sistema biométrico

5

Gestão de recursos Humanos

Processamento de remunerações
e abonos, processamento e
NRH
liquidação dos descontos devidos

Incumprimento dos prazos do processamento salarial

Médio

Baixa

Reduzido

Melhoria do módulo de RH da aplicação SIGMA
Conferência de procedimentos e validação por
amostragem

6

Gestão de recursos Humanos

Processamento de remunerações
e abonos, processamento e
NRH
liquidação dos descontos devidos

Discricionariedade ou favorecimento injustificado no tratamento de
férias, faltas ou licenças

Baixo

Baixa

Fraco

Plataforma de controlo de asiduidade em interligação
com SW de processamento de salários

Processos individuais

NRH

Extravio de documentação ou falhas no registo ou armazenamento de
dados

Fraco

Registo de toda a documentação no sistema de gestão
de pessoal

A todo o tempo

NRH

Utilização de critérios de avaliação pouco objetivos com excessiva
margem de discricionaridades

Alto

Baixa

Moderado

Proposta sujeita a fundamentação do responsável dos
RH e coordenação de origem e autorizado em CA

A todo o tempo

Alto

Baixa

Moderado

Reforço de formação e criação de rotinas internas de
tramitação dos processos
Necessidade de criar redundâncias para assegurar a
continuidade de processos

2021-2022

7
8

Gestão de recursos Humanos
Gestão de recursos Humanos

Valorização remuneratória

9

Gestão de recursos Humanos

Gestão dos recursos

NRH
Direção de Porjetos

A Direção de Projeto foi consagrada em dezembro de 2020 em pleno
COVID, estando anteriormente integrada nas "Obras" não havendo
know-how na tramitação da contratação pública e existência de défice
de estrura de apoio para a tramitação dos processos de aquisição e
integração nas plataformas obrigatórias

10

Gestão de recursos Humanos

Avaliação de desempenho

NRH

Ausência de avaliação de desempenho

Gestão de recursos Humanos

Acumulação de funções
públicas/privadas

NRH

Utilização de recursos humanos no exercício de atividades privadas

11

Baixo

Médio

Baixa

Baixa

Moderado

12

Gestão de recursos Humanos

Acumulação de funções
públicas/privadas

NRH

Exercício de actividades não autorizadas.

Alto

Baixa

Moderado

13

Gestão de recursos Humanos

Acumulação de funções
públicas/privadas

NRH

Conflitos de interesses: Tratamento privilegiado de familiar, amigo,
concorrente, fornecedor ou outro "player" nas funções privadas.

Alto

Baixa

Moderado

14

Gestão de recursos Humanos

Acumulação de funções
públicas/privadas

NRH

Incompatibilidades (acumulação de funções sem prévia autorização).

Alto

Baixa

Moderado

Processo de avaliação de desempenho com recurso a
contratação externa (ISCTE?)
Contratos de trabalho com exclusividade no exercício
de funções
Revisão da existência de acumulações de funções,
compatíveis, com o exercício de atribuições
Criação de Regulamento e minutas tipo de pedidos de
atutorização de acumulação de funções e processo de
relato anual ao Tdc
Rever, aleatóriamente, a existência de autorização
legal para trabalho privado.
Declarações individuais de inexistência de conflitos d
einteresse revistos anualmente
Formação nas situações em que opera o conflito de
interesse
Canal de comunicação de irrgularidades
Garantir ampla divulgação e cumprimento dos
imperativos legais relativamente à acumulação de
funções.
Revisão da existência de acumulações de funções,
compatíveis, com o exercício de atribuições

2021/2022

A todo o tempo

2022

Regulamentação 2022
A todo o tempo

2023

2022
A todo o tempo

2022/2023

2021-2022
A todo o tempo

2022

2022

2022

15

Gestão de recursos Humanos

Dever de sigilo

NRH
NAF
Secretariado CA

16

Gestão de recursos Humanos

Dever de sigilo

Todos
NC

17

Gestão de recursos Humanos

Dever de sigilo

NAF - Informática

18

Gestão de recursos Humanos

Dever de sigilo

NRH
NAF

18

19

Gestão de receita

Controlo de conta corrente de
rendas

NC
NAF

Gestão de receita

Fecho de contratos de
NC
arrendamento e tramitação para a
NAF
CMLx

20

Gestão de receita

Controlo de disponibilidades de
receita

CA
NAF

21

Gestão do Património

Cadastro de bens

NAF

22

Gestão do Património

Manutenção de Património
Habitacional

NC
Direção Habitação

22

Gestão Financeira

Controlo de gastos

NAF

23

Gestão Financeira

Controlo orçamental

NAF
Direção de Projeto
Direção Habitação
Direção Equipamentos
e Espaço Público

23

Gestão Financeira

24

Aquisição de bens e serviços contratação pública

Planeamento da contratação

25

Aquisição de bens e serviços contratação pública

Planeamento da contratação

Controlo de IBAN de fornecedores

NJC
NAF

CA
NPC
Direção de Projeto
Direção Habitação
Direção Equipamentos
e Espaço Público
CA
NPC
Direção de Projeto
Direção Habitação
Direção Equipamentos
e Espaço Público

Divulgação de dados pessoais de processamento de recursos
humanos a terceiros

Divulgação de dados pessoais a terceiros

Alto

Baixa

Moderado

Alto

Médio

Elevado

Divulgação de informação institucional susceptivel de favorecer
terceiros para obtenção de proveitos pessoais;
Utilização de dados dos sistemas de informação para fins
pessoais/privados.

Médio

Médio

Moderado

Possibilidade de atrasos, destinatários incorretos ou quebra de
confidencialidade nas comunicações de penhoras de vencimentos

Médio

Baixa

Reduzido

Baixo

Alta

Moderado

Ausência de uma verificação sistemática mensal das rendas cobradas
e por cobrar e falta de atribuição de procedimentos pela ação de
notificação da renda em falta e follow-up de medidas
Falta de atribuição de procedimentos pelo fecho de contratos,
subsequente autorização em CA, entrega/receção de chave e
transmissão à CMLx para gestão do arrendamento

Possibilidade de falta de validação da fatura emitida à CMLx por
ultrapassagem do nº e valor de compromisso comunicado por esta

Regulamentação do circuito fechado com CA de
dados necessários à decisão
Informação acumulada para processamento de RH na
Financeira
Regulamentação do cicuito fechado de trabalhor com
o setor a que pertence
Regulamento do RGPD
Encarregado de RGPD
Revisão anual em sede de RGPD
Acesso aos sistemas de informação por intermédio de
autenticação individual
Acesso aos sistemas de informação com níveis de
acesso bem definidos, atualizando-os de imediato
sempre que
necessário.
Formação no Atendimento
Checklist das unidades orgânicas destinatárias do
processo por quem se encontra na receção
Criação do procedimento sistemático na NAF
Estabelecimento do proedimento de advertência e
follow-up do mesmo
Criação do procedimento sistemático na NAF/NC
Controlo do nº e valor do compromisso por intervenção
semanalmente.
Avaliação da necessidade de pedido de atualização do
valor por compromisso tendo por base alterações
orçamentais internas ou alterações de repartições de
encargos e constituição d eproposta a CA prévia à
emissão d afatuar
Implementação do processo de etiquetagem e
identificação dos bens
Criação do procedimento sistemático na Direção de
Obras Habitação/NC

2022

2021/2022

2021/2022

2022

2022

2022

2021-2022

Alto

Alto

Extremoo

Baixo

Alta

Moderado

Baixo

Alta

Moderado

Utilização dos recursos em excesso

Baixo

Média

Moderado

Relatórios por centros de custos dos gastos
associados à utilização dos recursos (telemóveis, SW,
impressoras, comunicações, etec)

2022

Contato limitado da execução orçamental sobre compromissos, faturas
e pagamentos (relação com fornecedor) pelas Direções de obras

Baixo

Média

Moderado

Acesso direto ao sistema informático (Módulo
financeiro do SIGMA) através de licença de utilizador
com perfil adaptado.

2022

2022

Ausência de Etiquetagem de bens e associação do bem ao seu nº e
localização física
Falta de atribuição de procedimentos pela comunicação de
necessidade de intervenção pelo senhorio, acção de inspeção, atuação
e fecho da ocorrência

2022

Alto

Média

Elevado

Integrar nos documentos de habilitação a identificação
do IBAN do fornecdor
Estabelecer no caderno de encargos as regras para
atualização e/ou modificação de IBAn sujeito a
assinatura de cidadão pelos mesmos sujeitos da
habilitação
Assegurar que a atualização do IBAN no cadastro é
efetuada por pessoa não pertencente à tesouraria ou
que faça registo em contas correntes de fornecedores

Fragilidades do sistema estruturado de avaliação das necessidades;
lacunas nas bases de dados e sistemas informáticos de apoio à
avaliação das necessidades

Médio

Médio

Moderado

Está implementado o PROJECT, complementado pelo
contrato de mandato relativas ao planeamento das
necessidades

A todo o tempo

Manipulação e/ou omissão de informação que condicionem a
preparação do planeamento

Baixo

Baixo

Reduzido

Diversos níveis de validação de informação com vista à
decisão de autorização

A todo o tempo

A manipulação do IBAN ode um fornecedor pode permitir pagamentos
para terceiros indevidos

Médio

Alta

Elevado

Padronização do perfil de contratos necessários,
complementares ao projeto, por tipologia de
intervenção (renda acessível, escolas básicas,
mercados, creches, pavilhões desportivos, unidades
de saude, vias estruturais, etc) para determinação da
sua tramitação no tempo e montantes associados
Reorganização interna para assegurar algum grau de
especialização equilibrado com as perspetivas de
carreira dos arquitetos
Melhoria das propostas orçamentais em valor e no
tempo

Tratamento deficiente das estimativas de custos

Alto

Alto

Extremo

Controlo dos custos por m2 baseado em tabelas de
materiais

A todo o tempo

NJC

Fragilidades do sistema de controlo interno, destinado a verificar e a
certificar os procedimentos pré-contratuais

Alto

Baixa

Moderado

Manual e modelos tipo
Formação em CCP

A todo o tempo

NJC
Direção de projeto
Direção Habitação
Direção Equipamentos
e Espaço Público

Fixação, no caderno de encargos, de especificações técnicas
direcionadas para bens ou serviços determinados; especificação de
marcas ou denominações comerciais => suscetibilidade de
contencioso

Baixa

Baixa

Reduzido

Validação pelo NJC

A todo o tempo

Reunião com cliente alvo prévia à definição do
caderno de encargos do projeto
Levantamento prévio dos destinatário final da obra que
não o Município de Lisboa (freguesia, Santa Casa da
Misericódia, ARS, arrendatários, etc)
Reforço do processo de revisão do projeto
Establecimento de parâmetros no caderno de
encargos do revisor do projeto
Determinação no caderno de encargos das
especificidades associadas à manutenção (limpeza,
energia, climatização, interoperabilidade de sistemas)
Visitas dos projetistas aos locais de obra
Indicação do gestor de contrato da obra "futura" para
acompanhamento da preparação do projeto

26

Aquisição de bens e serviços contratação pública

Planeamento da contratação projeto

CA
NPC
Direção Projeto

Incumprimento de prazos e excesso de consumo orçamental
determinado na fase do projeto associado à falta de previsão realista
dos mesmos com alterações orçamentais a ocorrer com caráter
semanal (acresce referir que o Oçamento de 2021 não contou com o
contributo da Direção de Projetos, dado esta não existir)

27

Aquisição de bens e serviços contratação pública

Planeamento da contratação obra

CA
NPC
Direção Habitação
Direção Equipamentos
e Espaço Público

28

Aquisição de bens e serviços contratação pública

Tramitação dos procedimentos
pré-contratuais
Tramitação dos procedimentos
pré-contratuais

29

Aquisição de bens e serviços contratação pública

A todo o tempo
2022

30

Aquisição de bens e serviços contratação pública

Tramitação dos procedimentos
pré-contratuais - projeto

NJC
Direção de projeto
NAF - Inf

Projetos com desalinhamento em relação ao requerido pelo clientealvo da SRU Lisboa Ocidental, recursos dispendiosos (humanos
especializados e materiais) com falta de padronização, faseamento
inadequado ou processo de obra com dificuldades acrescidas de
implementação.

Alto

Alto

Extremo

30

Aquisição de bens e serviços contratação pública

Tramitação dos procedimentos
pré-contratuais

NJC

Caráter subjetivo dos critérios de avaliação das propostas; enunciação
deficiente e insuficiente dos critérios de adjudicação e dos fatores e
eventuais subfactores de avaliação das propostas

Alto

Baixa

Moderado

31

Aquisição de bens e serviços contratação pública

Tramitação dos procedimentos
pré-contratuais

NJC

Admissão nos procedimentos de entidades com impedimentos
No âmbito do ajuste direto em função do valor, convite a entidades que
tenham excedido os limites definidos no CCP

Alto

Baixa

Moderado
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Aquisição de bens e serviços contratação pública

Tramitação dos procedimentos
pré-contratuais

NJC
Direção de projeto
Direção Habitação
Direção Equipamentos
e Espaço Público

Incompletude das cláusulas técnicas fixadas no caderno de encargos;
existência de ambiguidades, lacunas e omissões no clausulado do
caderno de encargos

Alto

Baixa

Moderado

Manual de procedimentos
Validação pelo NJC e Direções

A todo o tempo
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Aquisição de bens e serviços contratação pública

Tramitação dos procedimentos
pré-contratuais

NJC

Recurso em demasia ao procedimento
por ajuste direto com consulta a apenas um fornecedor, sem ser em
função de critérios materiais

Alto

Baixa

Moderado

Adoção do concurso público como regra geral,
utilizando o ajuste direto em função do valor apenas
em situações pontuais e justificadas

A todo o tempo
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Aquisição de bens e serviços contratação pública

Execução de contratos

Possibilidade de execução de trabalhos sem ordens de execução

Alto

Baixa

Moderado

Delegação de competências pela autorização de
ordens de execução pelos gestores do contrato

A todo o tempo

Projetos com escolhas de materiais de dificil manutenção no pós-obra
ou de preços mais elevados a par de projetos únicos irrepetíveis que
dificultam a padronização de aquisições de materiais e formação de
equipamentos e Indefinição

Alto

Baixa

Moderado

Regras pré-estabelecidas em caderno de encargos de
projetos das tipologias de materiais e especializações
preferidas em obra
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Aquisição de bens e serviços contratação pública

Execução de contratos - projeto

Direção Habitação
Direção Equipamentos
e Espaço Público
Direção de projeto
Direção Habitação
Direção Equipamentos
e Espaço Público

Adotar, na maior extensão possível, apenas fórmulas
matemáticas nos critérios de adjudicação
Constituição de júri experiente e multidisciplinar
Decisões concensuais em juri
Verificação do processo dos potenciais candidatos ao
nível de dados públicos (certidão permanente - sócios
cruzados)
Implementação de procedimento de avaliação de
fornecedores com seleção destes nos procedimentos
de consulta prévia e ajuste direto;
Critérios no SIGMA com controlo de montantes na
selecção de canditados a consultar, se aplicável

2021/2022

A todo o tempo

A todo o tempo

2022
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Aquisição de bens e serviços contratação pública

Execução de contratos - projeto

Direção de projeto
Direção Habitação
Direção Equipamentos
e Espaço Público

Derrapagem dos prazos por indisponibilidade de terrenos para
construção (falta ou atraso no loteamento, encontrar-se fora da área
de reabilitação urbanapor exemplo), falta de pareceres de
concessionários (EDP, EPAL, Lisboagás), demora no consenso entre
partes

Alto

Baixa

Moderado

Consolidação das datas de início e entrega do projeto
Melhoria na articulação com o município
Planeamento das intervenções para incluir a
"aleatoriedade" da localização exata da intervenção
Reforçar redes de contas de partes interessadas no
processo (Direções municipais, Freguesias,
concessionários)
Assunção de algum risco de "avançar" com o projeto e
regularizar as matérias em sede de revisão de revisão
de projeto
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Aquisição de bens e serviços contratação pública

Execução de contratos - obra

Direção Habitação
Direção Equipamentos
e Espaço Público

Fundamentação insuficiente ou incorreta para a “natureza imprevista”
de trabalhos ou serviços a mais (suscetíveis de modificações objetivas
de contratos - "ordens de execução), ou da circunstância de não
poderem ser separáveis do objeto do contrato sem inconveniente grave
para o dono da obra ou, embora separáveis, sejam estritamente
necessários à conclusão do objeto do contrato

Alto

Baixa

Moderado

Competência no Gestor do contrato - conhecedor do
processo;
Rede de apoio ao gestor do contrato - apoio jurídico
(NJC) e financeiro (NAF) personalizada com
"Helpdesk e procedimentos padrão
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Aquisição de bens e serviços contratação pública

Execução de contratos - obra

Direção Habitação
Direção Equipamentos
e Espaço Público

Não acompanhamento e avaliação regulares do desempenho do
contratante, de acordo com os níveis de quantidade ou qualidade
estabelecidos no contrato

Médio

Médio

Moderado

Determinação do gestor do contrato previamente à
celebração do contrato em função da sua experiência
e especialidade;
Estabelecimento de regras de conduta do Gestor do
Contrato em procedimentos escrito;
Formação do gestor do contrato na gestão das
funções;
Controlo rigoroso dos custos do contrato, garantindo a
sua concordância com os valores orçamentados;
Envio de advertências, em devido tempo, logo que se
detetem situações irregulares conjugadas com
reuniões triparidas com a Fiscalização externa e
Empreiteiro
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Aquisição de bens e serviços contratação pública

Execução de contratos - obra

Direção Habitação
Direção Equipamentos
e Espaço Público

Insuficiência de número de Gestores de contrato para o número de
intervenções a decorrer a par de obrigações de inserção de dados em
duplicado em plataformas e sistemas distintos d eacompanhamento

Médio

Médio

Moderado

Integração dos sistemas informáticos
Revisão das necessidades de contratação
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Aquisição de bens e serviços contratação pública

Execução de contratos - obra

Execução da obra não segue a programação seguida e as medições
não são estabelecidas de acordo com a situação física

Médio

Médio

Moderado

Aquisição de bens e serviços contratação pública

Execução de contratos - obra

Dificuldades de comunicação entre gestor de contrato na obra e a
fiscalização externa

Médio

Médio

Moderado
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Aquisição de bens e serviços contratação pública

Execução de contratos - obra

Direção Habitação
Direção Equipamentos
e Espaço Público

Inexistência de inspeção ou de ato que certifique as quantidades e a
qualidade dos bens e serviços, antes da emissão da ordem de
pagamento; inexistência de medição dos trabalhos e de vistoria da obra

Médio

Médio

Moderado
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Aquisição de bens e serviços contratação pública

Execução de contratos

Direção Habitação
Direção Equipamentos
e Espaço Público
NAF

Processamento de pagamentos não correspondentes à execução
material do contrato

Médio

Médio

Moderado
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Aquisição de bens e serviços contratação pública

Execução de contratos

NAF

Pagamentos sem confirmação de inexistência de dívidas à Segurança
Social e Finanças

Médio

Médio

Moderado

Indefinição do procedimento de entrega da obra - destinatário,
procedimentos, formação de equipamentos, etc

Alto

Alto

Extremo

Indefinição do procedimento de utilização e interveção em período de
garantia - destinatário, procedimentos, formação de equipamentos,
determinação do acompanhamento

Alto

Alto

Extremo

Reclamações em período de egarantia que se devem a má utilização
dos equipamentos e não a defeitos nos mesmos

Baixo

Alta

Moderado
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Aquisição de bens e serviços contratação pública

Período da garantia
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Aquisição de bens e serviços contratação pública

Período da garantia

46

Aquisição de bens e serviços contratação pública

Período da garantia

Direção Habitação
Direção Equipamentos
e Espaço Público
Direção Habitação
Direção Equipamentos
e Espaço Público

Direção Habitação
Direção Equipamentos
e Espaço Público
NJC
Direção Habitação
Direção Equipamentos
e Espaço Público
NJC
Direção Habitação
Direção Equipamentos
e Espaço Público
NJC

Contratação de Fiscalização externa
Formação dos critérios de acompanhamento
esperados da Fiscalização externa
Caderno de encargos densificado nas atribuição das
fiscalização externa com a tipificação dos
procedimentos esperados
Sistema de controlo interno em PROJECT e SIGMA de
processos de conferência prévios à ordem ao
fornecedor de emissão da fatura em empreitadas
Circuito definido em SIGMA e em Manual de
procedimentos
Certificação exigida para o pagamento de qualquer
fatura
Conferência dos trâmites
Registo permanente em SIGMA das certidões emitidas
pela Segurança Social e Finanças, com validação
previamente a cada pagamento
Manual de procedimentos de entrega da obra com a
indicação do interlocutor (focal point) da SRU, CMLx e
cliente alvo,
Manual procedimentos de utilização do período de
garantia (comunicação - a quem e como, processo de
fiscalização, comunicação com o empreiteiro e followup e wrap up da intervenção)
Formação do empreiteiro da obra
Processo de formalização de entrega da obra
Manual de procedimentos com checklist de situações
diferenciada

2022

A todo o tempo
2022 (constituição formal de
rede de apoio)

A todo o tempo

2022

A todo o tempo

A todo o tempo

A todo o tempo

A todo o tempo

A todo o tempo

2022

2022

A todo o tempo

Descrição do Risco
Falta de descritivo funcional das atribuições

Ações de mitigação - Medidas preventivas / corretivas
Contratação externa do ISCTE para a sua descrição e desenho de processo de avaliação de desempenho

Ausência de normativos e procedimentos que criam
dificuldades na integração de rotinas associadas à
contratação pública e circuito da despesa
NCI / Manual de procedimentos da contratação
Perfil funcional dos colaboradores da Direção com menor
vocação para as matérias dos procedimentos e avaliações de
controlo financeiro

Controlo
RG

RG

Desarticulação do projeto com as necessidades dos
utilizadores e utilização prevista

Levantamento prévio dos destinatário final da obra que não o Município de Lisboa (freguesia, Santa Casa da
Misericódia, ARS, arrendatários, etc)
Determinação no caderno de encargos das especificidades associadas à manutenção (limpeza, energia,
climatização, interoperabilidade de sistemas)

UO

Derrapagem dos prazos por indisponibilidade de terrenos
para construção (falta ou atraso no loteamento, encontrar-se
fora da área de reabilitação urbanapor exemplo), falta de
pareceres de concessionários (EDP, EPAL, Lisboagás),
demora no consenso entre partes

Melhoria na articulação com o município
Planeamento das intervenções para incluir a "aleatoriedade" da localização exata da intervenção
Reforçar redes de contas de partes interessadas no processo (Direções municipais, Freguesias,
concessionários)
Assunção de algum risco de "avançar" com o projeto e regularizar as matérias em sede de revisão de revisão
de projeto

UO

O Plano de atividades establece objetivos de atuação à SRU
assente nos contratos de mandato que numeram e tipificam
as intervenções mas não as prioritizam no tempo criando
picos de dimensionamento das equipas

Reforço de articulação com o município no sentido de establecer de forma mais horizontalizada as
intervenções no tempo.

RG

A Direção de Projeto foi consagrada em dezembro de 2020
em pleno COVID, estando anteriormente integrada nas
"Obras" não havendo know-how na tramitação da contratação Reforço de formação e criação de rotinas internas de tramitação dos processos
pública e existência de défice de estrura de apoio para a
Necessidade de criar redundâncias para assegurar a continuidade de processos
tramitação dos processos de aquisição e integração nas
plataformas obrigatórias

UO

Incumprimento de prazos e excesso de consumo orçamental
determinado na fase do projeto associado à falta de previsão
realista dos mesmos com alterações orçamentais a ocorrer
com caráter semanal (acresce referir que o Oçamento de
2021 não contou com o contributo da Direção de Projetos,
dado esta não existir)

UO

Padronização do perfil de contratos necessários, complementares ao projeto, por tipologia de intervenção
(renda acessível, escolas básicas, mercados, creches, pavilhões desportivos, unidades de saude, vias
estruturais, etc) para determinação da sua tramitação no tempo e montantes associados
Reorganização interna para assegurar algum grau de especialização equilibrado com as perspetivas de
carreira dos arquitetos
Melhoria das propostas orçamentais em valor e no tempo

Descrição do Risco

Ações de mitigação - Medidas preventivas / corretivas

Indefinição do procedimento de entrega da obra destinatário, procedimentos, formação de equipamentos,
determinação do acompanhamento
Fundamentação insuficiente ou incorreta para a “natureza
imprevista” de trabalhos ou serviços a mais (suscetíveis de
modificações objetivas de contratos - "ordens de execução),
ou da circunstância de não poderem ser separáveis do objeto
do contrato sem inconveniente grave para o dono da obra ou,
embora separáveis, sejam estritamente necessários à
conclusão do objeto do contrato

Manual de procedimentos de entrega da obra com a indicação do interlocutor (focal point) da SRU, CMLx e
cliente alvo, procedimentos de utilização do período de garantia (comunicação - a quem e como, processo
de fiscalização, comunicação com o empreiteiro e follow-up e wrap up da intervenção)
Competência no Gestor do contrato - conhecedor do processo;
Rede de apoio ao gestor do contrato - apoio jurídico (NJC) e financeiro (NAF) personalizada com "Helpdesk
e procedimentos padrão

Atraso na fase de projeto ou de planeaemnto constituem
causas ao atraso na execução do terreno

Consolidação das datas de início e entrega do projeto
Aprovação da CMLx dos projetos com acompanhamento da SRU

Variações significativas dos preços dos recursos materiais
com impacto negativo no preço do m2 da habitação
estabelecido a priori a par de reção inesperado no cliente pode levar ou a diminuição de qualidade com impacto em
manutenção futura ou n nº d ehabitações com preço político
associado

Decisões e prioridades e linhas de atuação devem ser estabelecidas atendendo ao destinatário de classe
média da habitação

UO

UO

UO

RG

Falta de exepriência em gestão de habitação dirigida à classe Adoção por formação das Boas Práticas de outros países (Reino Unido e Países Baixos) com experiência
média
adaptada ao contexto nacional com criação d eum modelo tipo
Projetos com desalinhamento em relação ao requerido pelo
cliente-alvo da SRU Lisboa Ocidental, recursos dispendiosos
(humanos especializados e materiais) com falta de
padronização, faseamento inadequado ou processo de obra
com dificuldades acrescidas de implementação.

Controlo

Reunião com cliente alvo prévia à definição do caderno de encargos do projeto
Maior densificação e criação de requisitos mínimos no caderno de encargos que permitam a padronização e
recursos disponíveis
Reforço do processo de revisão do projeto
Visitas dos projetistas aos locais de obra "equivalente"
Indicação do gestor de contrato da obra "futura" para acomapnhamento da preparação do projeto

RG

UO

Descrição do Risco

Ações de mitigação - Medidas preventivas / corretivas

Acompanhamento das ordens de execução pela Direção com Constituição de processo de informação da utilização das competências delegadas em matéria de ordens de
algum delay em relação à sua aprovação pelos gestores de
execução de forma sistemática e preferencialmente automática em sistema.
contrato (objeto de acompanhamento pelo NJC)

Controlo

UO

Contato limitado da execução orçamental sobre
compromissos, faturas e pagamentos (relação com
fornecedor
Falta de comunicação de aplicações torna o trabalho do
gestor de contrato suplicado
Dificuldades de comunicação entre gestor de contrato na obra
e a fiscalização externa

Acesso direto ao sistema informático (Módulo financeiro do SIGMA) através de licença de utilizador com
perfil adaptado.

Caderno de encargos densificado nas atribuição das fiscalização externa com a tipificação dos
procedimentos esperados

UO

Projetos com escolhas de materiais de dificil manutenção no
pós-obra ou de preços mais elevados

Regras pré-estabelecidas em caderno de encargos de projetos das tipologias de materiais e especializações
preferidas em obra

UO

Projetos únicos irrepetíveis que dificultam a padronização de
aquisições de materiais e formação de equipamentos

Regras pré-estabelecidas em caderno de encargos de projetos das tipologias de materiais e especializações
preferidas em obra

UO

Indefinição ou incorreção dos processo de construção e fases Regras pré-estabelecidas em caderno de encargos de projetos das tipologias de materiais e especializações
da obra
preferidas em obra

UO

Melhoria das ligações

Reclamações em período de egarantia que se devem a má
utilização dos equipamentos e não a defeitos nos mesmos

Formação do empreiteiro da obra
Processo d eformalização de entrega da obra
Manual de procedimentos com checklist de situações diferenciada

Projetos com desalinhamento em relação ao requerido pelo
cliente-alvo da SRU Lisboa Ocidental, recursos dispendiosos
(humanos especializados e materiais) com falta de
padronização, faseamento inadequado ou processo de obra
com dificuldades acrescidas de implementação.

Reunião com cliente alvo prévia à definição do caderno de encargos do projeto
Maior densificação e criação de requisitos mínimos no caderno de encargos que permitam a padronização e
recursos disponíveis
Reforço do processo de revisão do projeto
Visitas dos projetistas aos locais de obra "equivalente"
Indicação do gestor de contrato da obra "futura" para acomapnhamento da preparação do projeto

UO
UO

UO

UO

Descrição do Risco
A manipulação do IBAN de um fornecedor pode permitir
pagamentos para terceiros indevidos

Ausência de uma verificação sistemática mensal das rendas
cobradas e por cobrar e falta de atribuição de procedimentos
pela ação de notificação da renda em falta e follow-up de
medidas
Possibilidade de falta de validação da fatura emitida à CMLx
por ultrapassagem do nº e valor de compromisso comunicado
por esta

Ações de mitigação - Medidas preventivas / corretivas
Integrar nos documentos de habilitação a identificação do IBAN do fornecdor
Estabelecer no caderno de encargos as regras para atualização e/ou modificação de IBAn sujeito a
assinatura de cidadão pelos mesmos sujeitos da habilitação
Assegurar que a atualização do IBAN no cadastro é efetuada por pessoa não pertencente à tesouraria ou
que faça registo em contas correntes de fornecedores
Criação do procedimento sistemático na NAF
Estabelecimento do procedimento de advertência e follow-up do mesmo

Controlo do nº e valor do compromisso por intervenção semanalmente.
Avaliação da necessidade de pedido de atualização do valor por compromisso tendo por base alterações
orçamentais internas ou alterações de repartições de encargos e constituição de proposta a CA prévia à
emissão da fatura

Controlo

UO

UO

UO

Descrição do Risco
A alteração do CCP teve como efeitos a pertinência da
análise das relações de sócios de empresas a contratar para
efeitos dos cúmulos de valores passíveis de consulta.
Adicionalmente, aumentou os limites para a modificação
objetiva de contratos e patamares de ajustes diretos. Estas
situações colocam uma pressão nos serviços de
acompanhamento da regularidade legal e criam pressões
orçamental podendo ser objeto de derrapagem orçamental,
respetivamente.
Caráter subjetivo dos critérios de avaliação das propostas;
enunciação deficiente e insuficiente dos critérios de
adjudicação e dos fatores e eventuais subfactores de
avaliação das propostas
Admissão nos procedimentos de entidades com
impedimentos
No âmbito do ajuste direto em função do valor, convite a
entidades que tenham excedido os limites definidos no CCP
Possibilidade de execução de trabalhos sem ordens de
execução
Execução da obra não segue a programação seguida e as
medições não são estabelecidas de acordo com a situação
física

Ações de mitigação - Medidas preventivas / corretivas

Controlo

1. Atualização da aplicação SIGMA para permitir a utilização da informação das certidões permanentes e
verificação dos cúmulos dos valores de forma automática.
2. Manutenção de uma abordagem conservadora de considerar apenas os valores na legislação antiga e de
forma casuística permitir abertura para uma valorização maior.

RG

Adotar, na maior extensão possível, apenas fórmulas matemáticas nos critérios de adjudicação
Constituição de júri experiente e multidisciplinar
Decisões concensuais em juri

UO

Verificação do processo dos potenciais candidatos ao nível de dados públicos (certidão permanente - sócios
cruzados)
Procedimentos de avaliação de fornecedores;
Critérios no SIGMA com controlo de montantes na selecção de canditados a consultar, se aplicável

UO

Delegação de competências pela autorização de ordens de execução pelos gestores do contrato
Contratação de Fiscalização externa
Formação dos critérios de acompanhamento esperados da Fiscalização externa

UO

Descrição do Risco

Ações de mitigação - Medidas preventivas / corretivas

Divulgação de dados pessoais de processamento de recursos Regulamentação do circuito fechado com CA de dados necessários à decisão
humanos a terceiros
Informação acumulada para processamento de RH na Financeira
Regulamentação do cicuito fechado de trabalhor com o setor a que pertence
Incumprimento dos prazos do processamento salarial

Melhoria do módulo de RH da aplicação SIGMA
Conferência de procedimentos e validação por amostragem

Utilização de critérios de avaliação pouco objetivos com
excessiva margem de discricionaridades
Favorecimento injustificado de candidatos

Recurso a empresas externas de recrutamento e seleção nos contratos individuais de trabalho;
Contratos a termo certo ??
Utilização de processo de mobilidade interna com o Município de Lisboa (acordos de cedência de interesse
público)

Ausência de avaliação de desempenho

Processo de avaliação de desempenho com recurso a contratação externa (ISCTE?)

Controlo

UO

UO

UO

UO
Possibilidade de atrasos, destinatários incorretos ou quebra
de confidencialidade nas comunicações de penhoras de
vencimentos

Formação no Atendimento
Checklist das unidades orgânicas destinatárias do processo por quem se encontra na receção

Utilização de recursos humanos no exercício de atividades
privadas

Contratos de trabalho com exclusividade no exercício de funções

Exercício de actividades não autorizadas.

Revisão da existência de acumulações de funções, compatíveis, com o exercício de atribuições
Criação de Regulamento e minutas tipo de pedidos de atutorização de acumulação de funções e processo
de relato anual ao Tdc
Rever, aleatóriamente, a existência de autorização legal para trabalho privado.

UO

UO

Conflitos de interesses: Tratamento privilegiado de familiar,
Declarações individuais de inexistência de conflitos d einteresse revistos anualmente
amigo, concorrente, fornecedor ou outro "player" nas funções Formação nas situações em que opera o conflito de interesse
privadas.
Canal de comunicação de irrgularidades
Incompatibilidades (acumulação de funções sem prévia
autorização).

Garantir ampla divulgação e cumprimento dos imperativos legais relativamente à acumulação de funções.
Revisão da existência de acumulações de funções, compatíveis, com o exercício de atribuições

Ausência de meios de acompanhamento da assiduidade

Implementação de sistema biométrico

UO

UO

UO
UO

Descrição do Risco

Ações de mitigação - Medidas preventivas / corretivas

Relatórios por centros de custos dos gastos associados à utilização dos recursos (telemóveis, SW,
impressoras, comunicações, etc)
Implementação de uma contabilidade de gestão
Projetos com desalinhamento em relação ao requerido pelo
Reunião com cliente alvo prévia à definição do caderno de encargos do projeto
cliente-alvo da SRU Lisboa Ocidental, recursos dispendiosos Maior densificação e criação de requisitos mínimos no caderno de encargos que permitam a padronização e
(humanos especializados e materiais) com falta de
recursos disponíveis
padronização, faseamento inadequado ou processo de obra Reforço do processo de revisão do projeto
com dificuldades acrescidas de implementação.
Visitas dos projetistas aos locais de obra "equivalente"
Indicação do gestor de contrato da obra "futura" para acomapnhamento da preparação do projeto

Controlo

Utilização dos recursos em excesso

Ausência de Etiquetagem de bens e associação do bem ao
seu nº e localização física
Não acompanhamento da delegação de competências
Desadequação da infraestrutura tecnológica e falta de
sensibilidade dos utilizadores às matérias de segurança dos
dados

Implementação do processo de etiquetagem e identificação dos bens
Elaboração por quem tem responsabilidades delegadas de relatórios periódicos, em função do valor total
delegado, aferido pelo número de atos e montantes associados aos mesmos.
1. Desenvolver uma reflexão interna sobre a função de gestão dos sistemas de informação na SRU Lisboa
Ocidental
2. Alocação de recursos financeiros e humanos à criação de Manuais e Regulamentos relativos à criação
(remoção de users), obrigatoriedade de atualização de passwords, utilização de páginas de internet
indevidas, download de programas, ######;
3. Reforçar as firewalls, definição atualizada dum Disaster Recovery Plan

Atraso na comunicação de entradas e saídas pode promover
a ausência (entradas) ou manutenção (saídas) de acessos à
informação ou direitos associados

Estabelecimento de uma antecipação para as entradas e saídas e criação de base de dados no NRH das UO
"interessdas" na comunicação para efeitos de aquisição/disponibilização de recursos

Falta de controlo de acessos às instalações

1. Criar lista atualizada de contatos na receção
2. Não permitir o acesso à instalação de pessoas não autorizadas e/ou acompanhadas por pessoas da
organização
3. Estabelecer torniquetes e criar cartões para visitantes
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Descrição do Risco
Fraca comunicação, transparência e visibilidade do trabalho
desenvolvido pela SRU Lisboa Ocidental

Divulgação não adequada de conteúdos que possam ser
conflituantes com outros parceiros

Gestão de eventos veiculados pela comunicação social ou
pedidos de informação de terceiros

Falta de atribuição de procedimentos pela comunicação de
necessidade de intervenção pelo senhorio, acção de
inspeção, atuação e fecho da ocorrência

Ações de mitigação - Medidas preventivas / corretivas
Integrar nos documentos de habilitação a identificação do IBAN do fornecdor
Estabelecer no caderno de encargos as regras para atualização e/ou modificação de IBAn sujeito a
assinatura de cidadão pelos mesmos sujeitos da habilitação
Assegurar que a atualização do IBAN no cadastro é efetuada por pessoa não pertencente à tesouraria ou
que faça registo em contas correntes de fornecedores
1. Melhoria e desenvolvimento no site para os projetos e divulgação dos relatórios de execução física e
financeira;
2. Reforço dos processos de reporte ao Município e comunicação;
3. Avaliação da divulgação do sítio da internet pelo NJC e propostas de divulgação autorizadas pelo CA
1. Assegurar a centralização da resposta institucional cumprindo com rigor informativo e assegurando a
coordenação com a Câmara.
2. Regulamentação dos procedimentos de comunicação de pedidos de informação (Município, oposição,
munícipes, media) ou controlo de eventos pelo NC, recolha de informação junto dos núcleos, proposta de
resposta pelo NC ao CA, autorização e comunicação, com proibição de resposta direta , independentemente
do canal de entrada.

Controlo
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Criação do procedimento sistemático na Direção de Obras Habitação/NC

Ausência de uma verificação sistemática mensal das rendas Criação do procedimento sistemático na NAF
cobradas e por cobrar e falta de atribuição de procedimentos Estabelecimento do proedimento de advertência e follow-up do mesmo
pela ação de notificação da renda em falta e follow-up de
medidas
Falta de atribuição de procedimentos pelo fecho de
Criação do procedimento sistemático na NAF/NC
contratos, subsequente autorização em CA, entrega/receção
de chave e transmissão à CMLx para gestão do
arrendamento
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