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1. A organização 
 

1.1 Identificação e Localização 

 

Inspeção Geral das Atividades em Saúde 

 
Avenida 24 de Julho, 2L. 1249-072 Lisboa 

 
 +351213 408 100 

 
+351 213 471 387 

 
igas@igas.min-saude.pt 

 
www.igas.min-saude.pt 

 

1.2 Modelo Organizacional 

 

A IGAS é um serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia 

administrativa. 

A organização interna obedece ao modelo estrutural misto, hierarquizado nas áreas 

instrumentais e matricial nas áreas operativas. 

A estrutura orgânica da IGAS decorre dos seguintes normativos: 

 Decreto-Lei n.º 276/2007, de 31/07 (Regime Jurídico da Atividade de Inspeção) 

 Decreto-Lei n.º 33/2012, de 13/02 (Lei Orgânica) 

 Despacho n.º 10715-B/2015, de 25/09 (Regulamento da Atividade Inspetiva da IGAS) 

 Portaria n.º 163/2012, de 22/05 (n.º máximo de unidades matriciais e flexíveis) 

 Despacho n.º 6221/2015, de 05/06 (unidades orgânicas flexíveis) 

 Despacho n.º 8008/2015, de 21/07 (reorganização interna da área operativa) 

 Despacho nº 7797/2015, de 06 de junho (equipas multidisciplinares 1 e 2) 

 Despacho n.º 1421/2016, de 29 de janeiro (equipa multidisciplinar 3) 

 Despacho n.º 1732/2017, de 23 de fevereiro (equipa multidisciplinar 4) 
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Ilustração 1 - Organograma 

 

 

1.3 Missão, Visão e Valores 

 

Sendo uma entidade de controlo do setor da Saúde, a visão da organização é a de ser, por 

excelência, a entidade que neste setor promove a qualidade e previne a fraude.  

Para isso, tem-se como valores motrizes, selecionados equitativamente pelos trabalhadores e 

pela Direção, a credibilidade e a coerência, o rigor e a independência.  
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Ilustração 2 – Missão, visão valores 

 

1.4 Áreas de atribuição 

 

A IGAS é a instância de controlo em todos os domínios da prestação dos cuidados de saúde, 

quer pelas instituições, serviços e organismos do Ministério da Saúde, ou por este tutelados, 

quer ainda pelas entidades privadas, pessoas singulares ou coletivas, com ou sem fins 

lucrativos.  
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Tem competências de inspeção e fiscalização e assegura serviços regulares de auditoria 

interna a todas as instituições, serviços, estabelecimentos e organismos do Ministério da 

Saúde ou por este tutelados.  

As suas atribuições podem, portanto, ser agrupadas em quatro grandes áreas:  

 

Ilustração 3- Grandes áreas de 

atuação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os principais serviços prestados pela IGAS, no âmbito das suas competências, são os 

seguintes: 

 

 

 

 

 

 

Inspeções e 
fiscalizações 

Auditorias 

Processos de 
natureza 

disciplinar 

Processos de 
contraordenação 

Ações de 
sensibilização, 
informação e 

formação 

Pareceres e 
recomendações 
não vinculativos 

Ilustração 4 – Principais serviços 
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1.5 Clientes e principais destinatários 

 

Integram o seu universo de clientes: 

 os cidadãos  

 utentes, profissionais e organismos da saúde 

 outros organismos públicos 

São destinatários dos principais serviços prestados pela IGAS, também: 

 as instituições que integram o Serviço Nacional de Saúde (SNS)  

 os serviços centrais e periféricos da administração direta e indireta do MS  

 os prestadores dos setores privado e social 

 

1.6 Objetivos estratégicos (PE2016-2020) 

Ilustração 5 – Objetivos Estratégicos 16-20 
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2. Política da Qualidade 
 

A IGAS assumiu um compromisso institucional inequívoco com a garantia da qualidade 

enquanto vetor fundamental para o seu funcionamento e desenvolvimento.  

A estratégia institucional para a qualidade tem como ponto fundamental de partida a assunção 

partilhada da missão, visão e objetivos da IGAS traduzida no Plano Estratégico 2016-2020. 

A estratégia para a qualidade passa, complementarmente, pela definição de procedimentos e 

mecanismos institucionalizados para a monitorização, avaliação e correção com vista à 

melhoria contínua, todos eles devidamente documentados, bem como de mecanismos de 

acompanhamento, avaliação e desenvolvimento do próprio Sistema de Gestão da Qualidade 

(SGQ).   

A política para a qualidade passa, ainda, pela instauração de uma cultura organizacional de 

estímulo à inovação e ao envolvimento, através da participação dos trabalhadores na definição 

e na revisão dos processos de gestão, com vista à interiorização de uma cultura de qualidade 

transversal a todos os projetos, em que a avaliação seja encarada como elemento natural da 

atividade da instituição, numa perspetiva de melhoria contínua e de facultar informação crítica 

sobre o grau de consecução da missão da IGAS. 

Assim, a IGAS adotou e publicitou a seguinte declaração formal de Política de Qualidade: 

 

“Tendo presente que a missão primeira de qualquer organização pública é, antes 

de mais, o serviço público; que o destinatário das organizações públicas é, 

antes de mais, o cidadão; consciente do direito deste a conteúdos de qualidade, a 

Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS), na prossecução da sua missão, 

declara o seu comprometimento com os seguintes Princípios da Qualidade: 

 

1. SERVIÇO PÚBLICO 

 Manter presente em todos os colaboradores que a IGAS está ao serviço 

exclusivo da comunidade e dos cidadãos, prevalecendo sempre o interesse 

público sobre os interesses particulares ou de grupo.  
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2. COMPROMISSO COM A QUALIDADE 

 Prosseguir uma política para a qualidade que a solidifique como princípio da 

cultura interna da IGAS, em alinhamento com os demais valores que a 

norteiam: reconhecendo-a como prática geral implementada no dia-a-dia e na 

gestão da organização; atendendo aos requisitos de melhoria contínua da 

eficácia do seu sistema de gestão; disponibilizando recursos e meios 

adequados para tal; mantendo-a atualizada, e assegurando que é comunicada 

e entendida em todos os níveis da organização. 

 

3. MELHORIA CONTÍNUA 

 Assumir a melhoria contínua como base da organização do trabalho, 

reconhecendo as lacunas e fragilidades, e propondo ações para as superar 

numa perspetiva corretiva, evolutiva, de atualização constante e de orientação 

para o futuro.  

 

4. GESTÃO SUSTENTÁVEL 

 Desenvolver a gestão como um sistema organizado de processos, baseado na 

análise de factos, no planeamento e no controlo objetivado de resultados, 

contribuindo para o melhor aproveitamento dos recursos públicos e 

acrescentando valor nas dimensões social e ambiental. 

 

 

3. Sistema de Gestão da Qualidade 
 

3.1 Finalidade e âmbito do SGQ 
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O desenvolvimento de um SGQ visa definir formas de organização e de funcionamento, numa 

estrutura articulada, que permita: 

 a identificação e a melhoria contínua dos processos de gestão da IGAS, e  

 a uniformização, harmonização, e rastreabilidade dos modelos, procedimentos, e 

principais documentos e registos que lhes estejam associados, 

minimizando o risco de um desempenho ineficaz, ineficiente ou que não corresponda às 

necessidades dos beneficiários da execução da missão da organização.  

Assim, estão abrangidas:  

 A articulação entre a estratégia e a política da qualidade; 

 As competências e relações entre os participantes na formulação, validação, 

implementação e melhoria das orientações e dos meios de garantia da qualidade nas 

práticas organizacionais; 

 Os processos e a estrutura documental existentes para a garantia dessa qualidade; 

 As metodologias de monitorização, avaliação e reação para a melhoria contínua; 

 As formas de participação de parceiros internos e externos no sistema de garantia da 

qualidade. 

 

3.2 Articulação da gestão da qualidade com a estratégia 

 

A gestão da qualidade é uma das iniciativas previstas no Plano Estratégico da IGAS. Esta 

iniciativa prevê a implementação de medidas organizativas com base em normativos 

internacionais de referência, como as normas ISO (International Organization for 

Standardization – números 9001, 31000, 45001) e as recomendações COSO (Committee of 

Sponsoring Organizations), designadamente quanto à gestão da qualidade, gestão de riscos, 

sistema de segurança e saúde no trabalho e controlo interno. 

De acordo com o Balanced Scorecard da IGAS para monitorizar a estratégia 2016-2019, 

desenvolver práticas de gestão sustentável dos recursos, quer humanos, quer ambientais quer 

financeiros, nas quais se incluem a responsabilidade social, a gestão da qualidade e a adoção 

de boas práticas consagradas em normativos de referência internacionais, terá impactos que 
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beneficiarão, transversalmente, a utilização de recursos, os processos, a aprendizagem e 

o cliente. 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 6 – Gestão da Qualidade e Objetivos Estratégicos 16-20 

 

3.3 Objetivos do SGQ 

 

Os objetivos do SGQ são definidos pelo Inspetor-Geral em cada ano, de acordo com o 

calendário do Planeamento global da atividade da organização, e fazem parte integrante do 

Plano de Atividades da IGAS.  

 

3.4 Gestão integrada de processos  

 

Os processos de gestão, quer sejam (quanto à sua natureza) estratégicos, operacionais ou de 

suporte, podem ser macroprocessos, processos ou subprocessos (quanto à sua complexidade). 

Nem todos os processos de gestão da IGAS têm que estar esquematizados e documentados, o 

foco deve ser colocado naqueles que sejam considerados como processos-chave. A escolha 

Indicador 8.1. Nº de iniciativas tomadas no âmbito do desenvolvimento de práticas de gestão 

sustentável  

Prática regular de atividades potenciadoras de uma gestão sustentável dos recursos 

Iniciativa 33: Implementação de medidas organizativas com base em princípios ISO e 

COSO 
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destes processos tem em conta a existência de disfuncionalidades, a insatisfação de clientes, 

as iniciativas de inovação e de melhoria contínua e a estratégia adotada pela Direção.  

Tendo sido identificados os principais macroprocessos que suportam a atividade desenvolvida 

pela IGAS, os processos e subprocessos que os enformam são progressivamente identificados 

e sistematizados, de acordo com a sua valoração como processos-chave ou não, e integram os 

objetivos anuais do SGQ.   

 

3.4.1 Conceitos e tipologias de processos 

 

Quanto à complexidade Quanto à natureza 

Macroprocesso: conjunto de processos 

interligados 
1 

Processos estratégicos: direcionadores e de 

apoio à tomada de decisão relacionam-se com 

aspetos estratégicos definidos pela Direção 
4
 

Processo: conjunto de atividades encadeadas e 

inter-relacionadas com uma determinada 

finalidade, que usam determinadas entradas para 

produzir produtos ou serviços que vão ao 

encontro das necessidades de clientes internos 

ou externos 
2
 

Processos operativos: geram os serviços 

prestados aos cidadãos/clientes 
5
 

Subprocesso: conjunto de atividades que, pela 

sua complexidade, podem fazer parte de um 

processo sem, no entanto constituir um processo 

autónomo 
3
 

Processos de suporte: processos de apoio aos 

processos operacionais e cujos clientes são 

principalmente internos 
6
 

 

 

 

Os processos de gestão na IGAS são desenhados tendo em consideração: 

 os seus produtos  as suas entradas 

                                                 
1
 Ex: gestão de RH, de gestão de RF, gestão estratégica 

2
 Ex: tratamento de denúncias/participações, tratamento de reclamações, gestão da qualidade, gestão da formação 

3
 Ex: tratamento operacional de denúncias, gestão de documentos na intranet 

4 
Ex: gestão da comunicação, gestão estratégica, gestão da qualidade, gestão do conhecimento 

5
 Ex: planeamento inspetivo, controlo operacional, informação pública, organização de seminários 

6 
Ex: gestão da intranet, gestão de resíduos, processo de acolhimento, gestão da SST, gestão da formação 
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 os participantes e suas responsabilidades  os destinatários e suas necessidades 

 e as suas relações com outros processos 

 

3.4.2 Interação dos processos 

A figura seguinte esquematiza os principais macroprocessos identificados para a IGAS. 

Tendo como partida as necessidades do cidadão (entradas) e como fim (saídas) os serviços 

prestados ao cidadão (serviço público), produzidos numa cadeia interligada de processos que 

geram valor, os macroprocessos estratégicos, operativos e de suporte, interligam-se entre eles, 

cada um produzindo saídas que constituem entradas para os outros.   

 

 

Ilustração 7 – Interação de macroprocessos 

 

O desenho da interação dos processos e subprocessos, que enformam estes macroprocessos e 

que são progressivamente identificados e sistematizados, é mantido anualmente atualizado 

pelo Gestor do Processo de Gestão da Qualidade.  

3.5 Estrutura documental 
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Tendo em conta que o SGQ: 

 Pretende a uniformização, harmonização, e rastreabilidade dos modelos, 

procedimentos, e principais documentos e registos que lhes estejam associados, 

 Abrange os processos e a estrutura documental existentes para a garantia dessa 

qualidade, 

a documentação relevante para o SGQ encontra-se organizada da seguinte forma: 

 

Ilustração 8 – Estrutura documental do SGQ 

 

 

3.6 Responsabilidades 

 

Todos os trabalhadores da IGAS têm a responsabilidade de contribuir para a manutenção e a 

melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade da IGAS, designadamente quanto aos 

processos nos quais estejam envolvidos.  

Para além das responsabilidades que, em especial, competem à gestão de topo da organização 

e ao gestor da qualidade, as responsabilidades dos gestores dos processos abrangidos pelo 

SGQ são definidas nas respetivas Fichas de Processo e Procedimentos Gerais.  
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3.6.1 Direção da IGAS 

Está comprometida no desenvolvimento e implementação do SGQ e na melhoria contínua da 

sua eficácia, nomeadamente em:  

 Comunicar à organização a importância de se nortear pelo princípio do Serviço Público, 

indo ao encontro das necessidades do cidadão e dos principais destinatários da atuação 

da IGAS, bem como dos requisitos legais e regulamentares;  

 Estabelecer a política de qualidade;  

 Assegurar que a política de qualidade é adequada, comunicada e entendida dentro da 

organização;  

 Assegurar o estabelecimento dos objetivos estratégicos da qualidade; 

 Assegurar que o planeamento da gestão de qualidade esteja de acordo com os requisitos 

gerais e com os objetivos da qualidade;  

 Assegurar que o SGQ seja revisto em intervalos planeados;  

 Assegurar que a integridade do sistema é mantida quando são introduzidas alterações;  

 Assegurar que as responsabilidades e as autoridades são definidas e comunicadas dentro 

da organização;  

 Assegurar o estabelecimento de processos de comunicação interna apropriados; 

 Motivar e os trabalhadores para o cumprimento das regras e procedimentos da gestão da 

qualidade; 

 Assegurar a disponibilidade de recursos para a manutenção e melhoria do Sistema. 

 

3.6.2  Gestor da Qualidade 

Compete em especial ao Gestor da Qualidade 

 Verificar e salvaguardar a documentação relevante para o SGQ;  

 Recolher as informações e propostas relativas aos processos, procedimentos, modelos 

e outros documentos abrangidos pelo SGQ 

 Gerir a documentação em vigor no SGQ, monitorizando a formatação normalizada, a 

disponibilização de versões atualizadas e a recolha dos obsoletos na Intranet;  

 Elaborar e rever os documentos relevantes do SGQ, nomeadamente a Política da 

Qualidade, o Manual da Qualidade e o Relatório do Sistema de Gestão;  
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 Auxiliar os gestores dos processos de gestão abrangidos pelo SGQ, garantindo uma 

adequada gestão do progresso e melhoria contínua;  

 Apoiar os trabalhadores na definição de processos, procedimentos ou outros 

documentos a serem abrangidos pelo SGQ. 

 

3.6.3 Gestores de Processos abrangidos no SGQ  

Compete, genericamente e sem prejuízo de responsabilidades específicas, aos gestores dos 

processos abrangidos pelo SGQ: 

 Rever anualmente o(s) objetivo(s) do(s) processo(s) em harmonia com os objetivos 

estratégicos e as atividades anualmente definidas no Plano de Atividades da IGAS;  

 Planear as ações necessárias para se atingir os objetivos definidos, dando delas 

conhecimento ao seu superior hierárquico; 

 Efetuar a monitorização da execução do planeado; 

 Efetuar a análise crítica dos resultados obtidos, definir eventuais ações corretivas e/ou 

preventivas em função da análise efetuada; 

 Envolver os intervenientes do processo nos assuntos da Qualidade e articular com o 

Gestor da Qualidade; 

 Manter a documentação de suporte do processo (ex. elaboração/revisão, arquivo, 

eliminação de obsoletos). 

 

4. Monitorização, avaliação e desenvolvimento contínuo do SGQ  
 

O SGQ é permanentemente acompanhado e monitorizado pelo GQ, através da formulação e 

acompanhamento dos objetivos e indicadores do sistema, nomeadamente no que respeita ao 

sistema de informação, ao cumprimento de prazos, às análises efetuadas ao funcionamento 

dos processos e aos planos de ações corretivas e de melhoria.  

O GQ produz um relatório anual sobre o funcionamento do SGQ, identificando as 

dificuldades encontradas e os pontos fortes e fracos do sistema, e propondo as adaptações 

necessárias.  
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O Inspetor Geral decide sobre as ações a tomar face às sugestões formuladas. 

4.1 Levantamento e tratamento da informação  

 

O autoconhecimento institucional é um ponto de partida essencial para o sistema interno de 

gestão da qualidade.  

A recolha e análise de informação sobre a organização e as atividades da IGAS revestem- se, 

assim, de grande importância, devendo contar com o apoio do sistema de informação.  

O tratamento, análise e sistematização da informação será globalmente coordenado pelo GQ. 

O GQ providencia a manutenção de um painel de indicadores, com valores reportados pelo 

menos aos três anos mais recentes, com o objetivo de manter atualizado um documento de 

progresso institucional que evidencie as tendências de desenvolvimento da IGAS.  

 

4.2  Difusão da informação  

 

Os resultados da avaliação deverão ser objeto de uma divulgação generalizada junto da 

comunidade da IGAS, tanto pelo seu efeito pedagógico e facilitador do processo sustentado 

de melhoria, como para estimular um maior empenho e participação de todos os trabalhadores 

na prossecução do SGQ.  

A IGAS manterá na sua página na Intranet informação devidamente atualizada. 

 

4.3 Manual da Qualidade 

 

4.3.1 Identificação  

A identificação do MQ é feita de acordo com o disposto no procedimento geral de controlo de 

modelos, documentos e registos, designadamente é descrita pela sigla MN/nnn/ED.yy em que 

N indica o número do Manual, e Y a edição em vigor. No rodapé de cada página do MQ 

existem dois campos, onde são evidenciadas a data e o responsável pela aprovação da edição.  
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4.3.2 Conteúdos essenciais  

O MQ aborda e desenvolve, entre outros, os seguintes aspetos:  

 A política da IGAS para a Qualidade; 

 A articulação da gestão da qualidade com a estratégia definida para a IGAS; 

 A finalidade e âmbito do SGQ;  

 Os conceitos basilares adotados na estrutura documental e na organização por 

processos; 

 A definição especial de responsabilidades no domínio específico da qualidade; 

 As orientações gerais para monitorização, avaliação e desenvolvimento contínuo do 

SGQ. 

 

4.3.3 Revisão  

O MQ é revisto anualmente pelo Gestor de Processo da Qualidade (GPQ), ou sempre que 

ocorra qualquer alteração que o torne inadequado, e é aprovado pelo Inspetor-Geral.  

Qualquer alteração ao conteúdo do manual implica a emissão de uma nova edição.  

As alterações decorrentes de uma revisão do MQ são registadas no seguinte quadro:  

 

Edição 
Data da 

edição 
Resumo das alterações Responsabilidades 

   Elaborado por: 

Alterado por: 

    

 
Ilustração 9 – Registo de revisões do MQ 

4.3.4 Distribuição 

 

O MQ está disponível para consulta, em acesso livre, no sítio da IGAS na internet e é 

divulgado internamente através da intranet. Existe apenas um original controlado do MQ, em 

formato eletrónico, sob responsabilidade do GQ.  



 MANUAL DA 

QUALIDADE 
MN/001/ED.01 

 

 

 
Aprovado por:  Data de Aprovação:  Págs.  

Despacho nº 15/2017, da 

Inspetora-Geral 
14/12/2017 19 de 19 

 

Todas as cópias localizadas fora da intranet ou do website, bem como as impressas, são 

consideradas cópias não controladas.  

4.4 Siglas e abreviaturas 

 

Divisão de Controlo da Atividade e Planeamento (DCAP)  

Divisão de Gestão de Recursos (DGR) 

Equipa Multidisciplinar (EM) 

Gestor do Processo de Qualidade (GQ) 

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) 

Manual da Qualidade (MQ) 

Ministério da Saúde (MS) 

Plano de Atividades da IGAS (PA) 

Plano Estratégico da IGAS (PE) 

Sistema de Informação (SI) 

Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) 

 


