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1. Estrutura Orgânica 
 

O Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL), criado pela Portaria nº 1373/2007 
de 19 de Outubro, resulta da integração, por fusão, dos históricos hospitais Júlio de 
Matos e Miguel Bombarda sendo um estabelecimento público do Serviço Nacional de 
Saúde dotado de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e 
patrimonial. 

O Centro Hospitalar nasceu com a responsabilidade de assegurar a prestação de 
cuidados especializados de psiquiatria e saúde mental a todos os cidadãos adultos, no 
âmbito da competência e capacidade das unidades que o integram, dando execução 
às orientações de política de saúde mental a nível nacional e regional, aos planos 
estratégicos e decisões superiormente aprovadas. 

O CHPL intervém de acordo com as áreas de influência e redes de referenciação, 
cumprindo os contratos-programa celebrados, em articulação com as demais 
instituições que integram a rede de prestação de cuidados de saúde. 

O internamento de agudos encontra-se organizado em seis clínicas assistenciais 
dispondo o CHPL também de um serviço de doentes de Evolução Prolongada, um 
serviço de Reabilitação Psicossocial e um serviço de Psiquiatria Forense. Assegura 
ainda o atendimento psiquiátrico de urgência, realizado no Centro Hospitalar Lisboa 
Central, E.P.E. – Hospital de S. José.   

O Centro Hospitalar organiza-se segundo um modelo de respostas diferenciadas e 
que, sob a orientação e responsabilidade do órgão de administração, preveja para 
além de estruturas operacionais de natureza assistencial no domínio da prestação de 
cuidados de saúde, estruturas de apoio à ação clínica e estruturas de apoio geral, 
próprias de cada unidade do Centro Hospitalar ou comuns. 

 Consideram-se estruturas de natureza assistencial, os serviços de ação clínica. 

Os serviços de ação clínica são configurados como áreas de prestação direta de 
cuidados, representando as linhas de produção final do Centro Hospitalar. 

A estrutura organizacional dos serviços de ação clínica hospitalar, assenta num 
modelo de respostas de orientação geodemográfica para a população definida na rede 
de referenciação hospitalar de psiquiatria e saúde mental e em serviços 
especializados de âmbito regional. 

Os serviços de apoio à ação clínica e os serviços de apoio geral, estruturam-se 
verticalmente, interpondo-se de modo flexível e oportuno no fluxo de doentes que se 
integram naquelas linhas de produção assistencial. 

Nomeado pelo Despacho 847/2017, de 18 de Janeiro, com efeitos a 16 de Janeiro de 
2017, o Conselho de Administração é constituído pelos seguintes membros: 

 

 

 

 

Dra. Teresa Sustelo   Presidente do Conselho Diretivo 

Dra. Fernanda Santos   Vogal Executiva 

Dra. Teresa Mota   Diretora Clínica 

Enf. Jorge Catarino   Enfermeiro Diretor 
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Durante o ano de 2019 não houve alterações na estrutura orgânica do Conselho de 
Administração. 

Relativamente ao Fiscal Único do CHPL, a empresa ABC – Azevedo Rodrigues, 
Batalha, Costa & Associados, SROC, Lda., mantém o mandato e desenvolveu no ano 
de 2019 procedimentos de auditorias para a verificação e validação dos 
procedimentos e mecanismos de controlo implementados no CHPL e conformidade 
com os normativos em vigor, com vista à Certificação Legal de Contas. 

A organização interna do CHPL, apresenta-se no seguinte organograma: 

 

 

A Gestão de risco no CHPL está assente no seguinte modelo: 

 Compete ao Conselho Diretivo criar e manter um sistema de controlo interno 
adequado, abrangendo todos os riscos relevantes do CHPL; 

 Compete aos dirigentes intermédios a responsabilidade pela implementação das 
medidas preventivas e o controlo dos riscos identificados nas suas áreas; 

 Compete ao Serviço de Auditoria Interna a avaliação da implementação, propor 
melhorias e a manutenção do sistema de controlo interno através de auditorias 
aos processos. 

 

Assim, os dirigentes do CHPL que abaixo se apresentam têm um papel fundamental 
para o bom funcionamento do sistema de controlo interno: 
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2. Avaliação do Sistema de Controlo Interno 

 

A gestão de risco é um processo de análise metódica dos riscos inerentes às 
atividades de prossecução das atribuições e competências das instituições, tendo por 
objetivo a defesa e proteção de cada interveniente nos diversos processos, 
salvaguardando-se, assim o interesse coletivo. 

Para efeitos de avaliação do risco, estes são classificados em: Elevado (L), Moderado 
(M) e Ligeiro (L), tendo em atenção quer o impacto estimado, quer a probabilidade da 
ocorrência.  

 

Unidade Cargo Titular

Aprovisionamento Administradora  Hospitalar Ana Isabel Gonçalves 

Clínica 1 Diretor de Serviços Dr. José Salgado 

Clínica 2 Diretor de Serviços Dr. Luiz Cortez Pinto

Clínica 3 Diretor de Serviços Dr. António Bento

Clínica 4 Diretora Clinica Dra. Teresa Mota

Clínica 5 / Consulta Externa Diretor de Serviços Dra. Alice Nobre 

Clínica 6/CINTRA e outros Diretor de Serviços Dra. Maria Leonor Queiroz

Direção SGRH Diretor  SGRH Sandra Parreira (a)

Eletroconvulsivoterapia Coordenadora Dra. Inês Cunha 

Farmácia Coordenadora Dra. Sara Alexandre 

Gabinete de Gestãpo da Qualidade Administradora  Hospitalar Teresa Verissimo

Gestão de doentes Administradora  Hospitalar Salomé Estevens (b)

Gestão de doentes Coordenadora Técnica Emília Tabuada

Gestão Hoteleira Administradora  Hospitalar Cristina Cunha 

Hospital de Dia Coordenador Dr. Rui Durval 

Neurofisiologia Coordenadora Dr. Alberto Leal 

Neuropsicologia Coordenador Prof. Dr. Manuel Domingos 

NIC Mafra (MESMO) Coordenadora Dra. Maria João Avelino 

NIC Odivelas (CCSMO) Coordenadora Dra. Ana Cristina Farias 

NIC Torres Vedras Coordenadora Dra. Margarida Almeida 

Proteção Dados Administradora  Hospitalar Cristina Pereira

Psicologia Clínica e Psicoterapias Coordenadora Dra. Noélia Canudo 

Psiquiatria Forense Diretor de Serviços Dr. Manuel Cruz 

Reabilitação e Residentes Diretor de Serviços Dra. Ana Caixeiro 

Serviço Dietética e nutrição Administradora  Hospitalar Cristina Cunha 

Serviço social e gabinete do utente Coordenadora Goreti Janeiro

Serviços Financeiros Chefe de Divisão Fátima Escada

Serviços Instalações e equip. Administradora  Hospitalar Ana Isabel Gonçalves 

Serviços Instalações e equip. Tecnica Superior Clara Sousa 

Serviços Instalações e equip. Tecnico Superior Filipe Nuno Graça

SGRH Tecnica Superior Luisa Pereira

Sistemas e Tecn informação Coordenador Vitor Morgado

Terapia Cognitivo-Comportamental Coordenadora Prof.a Dra. Catarina Soares 

(a) a partir de 26/10/2019

(b) de 01/01/2019 a 31/08/2019
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O controlo interno é uma componente essencial da gestão do risco funcionando como 
salvaguarda da retidão da tomada de decisões, uma vez que previne, deteta e alerta 
para situações anómalas. 

O Plano de Gestão de Risco de Corrupção e Infrações Conexas do CHPL foi 
desenvolvido em 2010 tendo sido alvo de uma revisão em 2016. 

Em 2019 iniciou-se a revisão do Plano acima referido, que deverá ficar concluída em 
2020. 

Anualmente tem sido elaborado um Relatório de Gestão de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas onde têm sido auditados os procedimentos e propostas melhorias. 

Em 2019 esta análise recaiu na verificação dos procedimentos relativos a realização 
de trabalho suplementar em incumprimento das normas. 

De seguida apresenta-se um conjunto de medidas tomadas em 2019 no sentido de 
mitigar alguns dos riscos detetados: 

 No seguimento da conferência aos procedimentos da tesouraria foi proposta a 
extinção do Fundo de Caixa, que mereceu despacho favorável do CD. 

 Foi efetuada uma auditoria ao sistema de acesso automóvel no CHPL, tendo 
sido efetuadas várias recomendações para garantir o bom funcionamento e a 
equidade de tratamento entre todos os funcionários do CHPL. 

 Acompanhamento das contagens anuais de existências finais no Armazém de 
Farmácia a Armazém Geral, através do confronto entre os dados registados de 
entradas e saídas e a contagem física dos bens 

 Elaboração dos relatórios trimestrais de execução financeira, com o intuito de 
verificar os valores registados no SICC e DGO e analisar eventuais desvios 
e/ou variações e identificar riscos e ameaças à boa execução financeira. 

 

De seguida apresenta-se a avaliação do sistema de controlo interno e algumas 
medidas tomadas no sentido de mitigar os riscos identificados: 
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S N NA

1.1 Estão claramente definidas as especificações 

técnicas do Sistema de Controlo Interno?
X

1.2 É efetuada internamente uma verificação 

efetiva sobre a legalidade, regularidade e boa 

gestão?
X

1.3 Estão claramente definidos valores éticos e de 

integridade que regem o serviço?
X

1.4 Existe uma politica de formação do pessoal que 

garanta a adequação do mesmo às funções e 

complexidade das tarefas?
X

1.5 Estão claramente definidos e estabelecidos 

contactos regulares entre a direção e os dirigentes 

das unidades orgânicas?
X

1.6 O serviço foi objeto de açoes de auditoria e 

controlo externo?
X

2.1 A estrutura organizacional estabelecida 

obedece às regras definidas legalmente? X

2.2 Qual a percentagem de colaboradores do 

serviço avaliados de aocrdo com o SIADAP 2 e 3? X

2.3 Qual o número de colaboradores do serviço que 

frequentaram pelo menos uma ação de formação? X

3.1 Existem manuais de procedimentos internos? X

3.2 A competência para autorização da despesa está 

claramente definida e formalizada?
X

3.3 É elaborado anualmente um plano de compras?
X

3.4 As responsabilidades funcionais pelas 

diferentes tarefas, conferências e controlos estão 

claramente definidas e formalizadas?

X

3.5 Há descrição dos fluxos dos processos? X

3.6 Existe um plano de gestão de riscos de 

corrupção e infrações conexas?
X

3.7 O plano de gestão de riscos de corrupção e 

infrações conexas é executrado e monitorizado?
X

4.1 Existem aplicações informáticas de suporte ao 

processamento de dados nas diversas áreas?
X

4.2 As aplicaçõers estão integradas permitindo o 

cruzamento de informação?
X

4.3 Encontra-se instituido um mecanismo que 

garanta a fiabilidade, oportunidade e utilidade dos 

outputs dos sistemas?

X

4.4 A informação extraída dos Sistemas de 

Informação é utilizada nos porcessos de decisão?
X

Estão instituídos requisitos de segurança para o 

acesso a terceiros a informação do serviço?
X

4.6 A informação dos computadores de rede está 

devidamente salvaguardada (existência de 

Backups)? 

X

• O CHPL utiliza as aplicações informáticas 

disponibilizadas pela SPMS para diversas 

áreas operacionais.

• Acesso à informação constante das bases de 

dados dependente de um processo de 

autenticação.

• São criados acessos limitados e restritos 

para terceiros.

• A segurança da informação e a existência de 

backups está salvaguardada nos servidores da 

SPMS.

• O CHPL usa o VEEAM como plataforma de 

backup e o SONHO possui um módulo próprio 

de backup.

• Existem manuais de procedimentos e 

regulamentos de funcionamento para as 

diversas áreas.

• É elaborado anualmente um plano de 

compras e de prestações de serviço a 

contratar.

• Existe um plano de gestão de riscos 

aprovado em 2016 e monitorizado ao longo de 

2019.

FundamentaçãoQuestões
Aplicado

2 - Estrutura Organizacional

1 - Ambiente e Controlo

3 - Atividade e Procedimentos de Controlo Administrativo implementados no Serviço

4 - Fiabilidade dos Sistemas de Informação

• O Plano de Gestão de Riscos e Infrações 

Conexas foi revisto e aprovado em 2016.

• Para além do controlo e auditorias internas 

desenvolvidas no SAI, o ROC também procede 

à verificação dos procedimentos adotados.

• É aprovado anualmente um Plano de 

Formação de acordo com as necessidades 

reportadas.

• A estrutura do CHPL é estabelecida pela 

Portaria nº 1373/2007 e do Decreto-Lei nº 

18/2019 Estatuto dos Hospitais SNS.

• Todos os funcionários foram avaliados pelo 

SIADAP excepto as carreiras especiais, 

(médicos, enfermeiros, etc).

• Foram efetuadas ações de formação 

internas e externas com 688 formandos.
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Em 2019 foi disponibilizada formação profissional a 688 funcionários, distribuída em 
formação interna e externa em partes semelhantes. 

 

Por categoria profissional destacam-se os enfermeiros responsáveis por perto de 50% 
da formação efetuada. 

 

 

3. Conclusão 

 
O trabalho desenvolvido pelo Serviço de Auditoria Interna foi afetado pela 
aposentação da Auditora uma vez que era o único elemento afeto a este Serviço.  
 
Apesar disso em 2019 o controlo interno foi desenvolvido e aprofundado com as 
melhorias acima descritas. 
 
Para 2020 será revisto o Plano de Gestão de Riscos e Infrações Conexas e 
juntamente com as auditorias que se pretendem efetuar o sistema de controlo interno 
será reforçado. 
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