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1. A organização 
 

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

administrativa. 

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.  

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.  

 

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

seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

instrumentais e matricial nas áreas operativas. 

 

Inspeções e 
fiscalizações 

Auditorias 

Processos de natureza 
disciplinar 

Processos de 
contraordenação 

Ações de 
sensibilização, 

informação e formação 

Pareceres e 
recomendações não 

vinculativos 

Ilustração 1 – Principais serviços 
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Ilustração 2 - Organograma 

 

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, têm-se como valores motrizes selecionados, equitativamente, pelos trabalhadores e 

pela Direção: 

- A credibilidade,  

- A coerência,  

- O rigor,  

- A independência.  
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São destinatários dos principais serviços prestados 

pela IGAS, e seus parceiros, isto é, os seus 

“públicos”, em termos de comunicação:  

- Os cidadãos  

- Os utentes, profissionais e prestadores de 

cuidados da saúde 

- As instituições que integram o Serviço 

Nacional de Saúde (SNS) assim como os 

serviços centrais e periféricos da 

administração direta e indireta do MS  

- Outros organismos públicos 

Ilustração 3 – Missão, visão valores 

 

 

2. Política da Comunicação 
 

A IGAS assumiu um compromisso institucional de melhoria da comunicação interna e 

externa enquanto vetor fundamental para o seu funcionamento e desenvolvimento, adotando e 

publicitando a seguinte declaração formal de Política de Qualidade: 

 

Consciente de que a Política de Comunicação não é apenas uma intenção, mas um 

compromisso de construção coletiva, e de que a boa comunicação interna e externa é 

condição da responsabilidade social, da qualidade e da sustentabilidade da organização, 

declarou o seu comprometimento com os seguintes Princípios da Comunicação: 

 

1. FUNDAMENTO EM VALORES INSTITUCIONAIS  

A comunicação organizacional da IGAS norteia-se sempre pela 

transparência, no respeito pela legalidade e pelos direitos e deveres 
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fundamentais que ela garante, bem como pelo rigor, imparcialidade, 

coerência e credibilidade.   

2. INTEGRAÇÃO 

A comunicação organizacional da IGAS é um conjunto integrado de 

esforços, estratégias e ações de comunicação, com o objetivo de fortalecer 

o nome e a imagem da instituição junto dos cidadãos, dos trabalhadores e 

demais parceiros. 

3. OBJETIVIDADE  

A comunicação organizacional da IGAS responde a necessidades 

concretas: 

 Aprimorar o fluxo de comunicação entre os diversos níveis hierárquicos 

nas diferentes unidades; 

 Promover um trabalho integrado e ágil de disseminação interna e externa 

de informação; 

 Credibilizar: desenvolver ações de comunicação que preservem e 

garantam a credibilidade da IGAS perante seus públicos; 

 Fomentar ações de comunicação integrada que garantam a todos os 

trabalhadores o conhecimento e o acesso à informação; 

 Padronizar: apresentar a IGAS de maneira uniforme, utilizando modelos 

de identidade visual e um discurso institucional único e imparcial que 

favorecendo o entendimento dos vários públicos, internos e externos. 

4. MELHORIA CONTÍNUA  

Assumir a melhoria contínua como base da comunicação, reconhecendo as 

suas lacunas e fragilidades e aprimorando-a continuamente, numa 

perspetiva corretiva, evolutiva, de atualização constante e de orientação 

para o futuro. 
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5. GESTÃO SUSTENTÁVEL  

Potenciar a comunicação como forma de: 

 Ampliar o diálogo e o relacionamento; 

 Dar visibilidade à missão e aos serviços prestados pela IGAS, tornando-

os mais acessíveis para um público mais amplo e, principalmente, para 

o cidadão; 

 Aprofundar o conhecimento e ampliar o seu a sua compreensão; 

 Ampliar parcerias e consolidar as existentes 

 

3. Conduta de comunicação 
 

Espera-se que cada trabalhador, individualmente, procure manter-se informado, pelos canais 

de comunicação da Instituição, e atue como agente de disseminação das atividades e da boa 

imagem da IGAS, mostrando-se alinhado com as diretrizes da Instituição sempre que estiver a 

representar a IGAS. 

 

3.1 Conduta de comunicação interna 

- A relação entre as hierarquias é vital para uma comunicação ágil e eficiente. Esta 

relação deve ser caracterizada pela transparência e pelo respeito; 

- A implementação dessa visão pressupõe a reavaliação ou criação de práticas e de canais 

de comunicação, que visem a circulação inequívoca de informações, a motivação dos 

trabalhadores e interiorização da missão, da cultura e dos objetivos estratégicos da 

IGAS; 

- A Direção e as chefias intermédias devem prestar informação coerente, de qualidade e 

rigorosa, só assim se conseguirá um bom ambiente profissional que promova a 

participação e o compromisso com o trabalho, bem como a boa imagem institucional; 

- Todos os atos, despachos, decisões e deliberações devem ser atempadamente 

comunicados aos trabalhadores, através dos veículos de comunicação interna, formais, 

virtuais e/ou presenciais. 
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3.2 Conduta de comunicação externa 

- O relacionamento com os parceiros institucionais é fundamental para a 

sustentabilidade da organização: - a relação entre a IGAS e os diversos públicos 

externos, bem como a procura de parcerias, devem ser estimuladas; 

- A disseminação da informação deve ser realizada de forma vasta e com linguagem 

adequada aos diferentes públicos; 

- Toda comunicação visual da IGAS deve, obrigatoriamente, cumprir os modelos 

aprovados quer sejam relatórios, ofícios, publicações, materiais promocionais ou outros. 

 

 

4. Gestão da Comunicação  
 

Integrar a comunicação, nas suas diferentes formas, com os objetivos e metas da IGAS é um 

objetivo em permanência.  

A comunicação integrada consiste no conjunto articulado de esforços, estratégias e ações de 

comunicação, com o objetivo de fortalecer o nome e a imagem da instituição junto aos 

públicos, interno e externo, e pressupõe não apenas um diálogo produtivo, mas um 

planeamento conjunto. Os novos modelos de gestão organizacional, voltados para a relação 

com os profissionais e com a sociedade, levaram as organizações a um reposicionamento da 

comunicação, menos operacional e mais estratégico, integrada ao processo da tomada de 

decisão.  

A IGAS tem vindo, gradualmente, a modernizar-se e a desenvolver novos métodos de 

trabalho, quer através da contratação de novos trabalhadores e da adequação dos postos de 

trabalho, quer através da aposta nas novas tecnologias, no planeamento e no controlo de 

gestão. 

A comunicação integrada é uma das apostas na inovação organizacional, sendo o processo de 

comunicação interna e externa um processo-chave, crítico e estratégico na procura de 
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soluções que visem a transparência e a agilidade do fluxo de informação e que, 

consequentemente, fortaleçam a reputação e o reconhecimento institucional. 

 

4.1 Finalidade e âmbito da Gestão da Comunicação 

O processo de gestão da comunicação visa definir formas de organização e de funcionamento 

articuladas, que permitam a identificação e a melhoria contínua da comunicação interna e 

externa da IGAS e a uniformização, coerência e clareza de modelos, procedimentos, 

documentos, registos e responsabilidades que lhe estejam associados, minimizando o risco de 

um desempenho que não corresponda às necessidades dos participantes.  

Assim, estão abrangidas pelo processo de gestão da comunicação:  

- A articulação entre a estratégia e a política da comunicação; 

- As competências e as relações entre os participantes; 

- A clarificação e a sistematização dos subprocessos; 

- As metodologias de monitorização, de avaliação e de reação visando a melhoria 

contínua; 

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

qualidade da comunicação. 

 

Os procedimentos de comunicação operacionalizam a política de comunicação. Devem estar 

alinhados com a identidade da IGAS e com os diversos instrumentos de gestão, 

nomeadamente com o Plano Estratégico. 

 

4.2 Articulação da comunicação com a estratégia 

A melhoria da comunicação institucional é um dos compromissos assumidos na Carta de 

Missão da Inspetora-Geral das Atividades em Saúde, e no Plano Estratégico 2016-2020 (PE). 

No ãmbito deste Plano Estratégico, as atividades de comunicação e de transmissão de 

informação, são frequentemente referidas, na prossecução de objetivos estratégicos diferentes, 

uma vez que o impacto da comunicação é transversal.  
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De acordo com o Balanced Scorecard da IGAS nesse PE, o reforço da atividade preventiva 

(informação e cooperação) é o objetivo principal da estratégia, e está enquadrado na 

perspetiva do cliente, isto é, do cidadão enquanto primeiro destinatário do serviço público.  

Sendo a comunicação/informação externa um dos componentes deste objetivo, a 

comunicação/informação interna é um dos meios para o atingir. Assim, a comunicação está 

também integrada nas iniciativas para prossecução do objetivo de simplificação 

procedimental, enquadrado na perspetiva dos processos organizativos. 

 

 

Ilustração 4 – Gestão da Informação e Objetivos Estratégicos 16-20 

 

Várias iniciativas e atividades apontam para a área da comunicação interna e externa, entre as 

quais: 

- Realização de eventos formativos/informativos externos ou abertos ao exterior 

- Desenvolvimento e atualização dos conteúdos web 

- Concretização de medidas de melhoria da articulação com a comunicação social 

enquanto veículo de difusão de informação pública 

- Simplificação da comunicação externa, por forma a aligeirar a compreensão da 

linguagem interna pelos cidadãos e por outros destinatários externos 

- Sistematização do processo interno de gestão da comunicação social de acordo com a 

ISO 9001  

- Intensificação da utilização da Intranet 
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4.3 Objetivos 

- Dar visibilidade à missão institucional e aos serviços prestados pela IGAS; 

- Aprimorar o fluxo de comunicação entre os diversos níveis hierárquicos nas diferentes 

unidades, promovendo um trabalho integrado e ágil de disseminação interna e externa;  

- Adequar as mensagens, a linguagem e os canais de comunicação aos diferentes 

públicos; 

- Criar e consolidar fluxos de comunicação que promovam a articulação entre os níveis 

hierárquicos; 

- Assegurar o acesso igualitário às informações institucionais; 

- Dar visibilidade às informações institucionais que afetem a atividade dos 

trabalhadores da IGAS; 

- Consolidar a importância das várias vertentes da imagem da IGAS na cultura 

institucional; 

- Consciencializar o público interno de que a comunicação e a transparência são 

fundamentais para o bom desempenho profissional e para o bom ambiente interno. 

 

4.4 Estratégia 

A estratégia para a comunicação aponta o caminho que deve orientar os procedimentos de 

comunicação, em conformidade com os objetivos estratégicos da IGAS: 

- Padronizar: A IGAS deve sempre apresentar-se de maneira uniforme, o que significa a 

utilização de modelos de identidade visual e, também, um discurso institucional que se 

apresente de forma única e imparcial, favorecendo o entendimento pelos distintos 

públicos de interesse; 

- Articular/partilhar: desenvolver a interação das diferentes áreas, agregando o 

conhecimento, a fim de fortalecer a organização do trabalho e a sua disseminação; 

- Planear: registar, por meio de planos de ação, os procedimentos e atividades que 

sustentarão, na prática, o processo de comunicação; 
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- Monitorizar: desenvolver indicadores de comunicação e relatórios de desempenho 

que sirvam para avaliar os procedimentos e as atividades que sustentarão, na prática, o 

processo de comunicação integrada;  

- Divulgar/disseminar: aprimorar, continuadamente, a disseminação do trabalho de 

comunicação. 

 

4.5 Responsabilidades  

Todos os trabalhadores da IGAS devem reconhecer o papel estratégico da comunicação na 

gestão da IGAS, estar comprometidos com o que preconiza a Política de Comunicação e 

contribuir para a melhoria contínua da comunicação interna e externa.  

Os dirigentes intermédios respondem pela qualidade e intensidade dos fluxos de comunicação 

nas suas unidades orgânicas, e devem participar ativamente no desenvolvimento e 

concretização da Política de Comunicação. 

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

e ao Gestor de Processo (GP) da Comunicação, as responsabilidades de outros participantes e 

dos gestores de subprocessos são definidas nas Fichas de Processo, Procedimentos Gerais ou 

Instruções de Trabalho específicas.  

 

4.5.1 Direção da IGAS 

Está comprometida com o desenvolvimento e com a melhoria contínua do processo e 

procedimentos de comunicação interna e externa, nomeadamente em:  

- Comunicar à organização a importância de formas de comunicação integradas e 

uniformes;  

- Aprovar a Política de Comunicação e garantir a sua implementação e manutenção;  

- Assegurar que a política de comunicação é adequada, comunicada e entendida dentro 

da organização;  

- Assegurar a atualização dos objetivos da comunicação e do processo de gestão da 

comunicação;  
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- Assegurar que as responsabilidades e as autoridades e os termos de Comunicação 

interna e externa são definidos e comunicados dentro da organização 

 

4.5.2 Gestor de Processo da Comunicação 

Compete em especial ao GP de Comunicação, com o apoio da Divisão de Planeamento e 

Controlo da Atividade (DCAP): 

 

- Elaborar os documentos relevantes para a gestão do processo de comunicação, 

nomeadamente a Política, o Manual da Comunicação, os Procedimentos, as Instruções 

e os Modelos; 

- Manter a documentação de suporte do processo (revisão, arquivo, disponibilização de 

versões atualizadas e eliminação de obsoletos). 

- Acompanhar e analisar os procedimentos de implementação da Política de 

Comunicação e apresentar propostas para a sua adequação e melhoria. 

- Rever os objetivos do processo em harmonia com os objetivos estratégicos e as 

atividades anualmente definidas no Plano de Atividades da IGAS; 

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

conhecimento ao seu superior hierárquico; 

- Efetuar a análise crítica dos resultados obtidos e, em função da análise efetuada, 

definir eventuais ações corretivas e/ou preventivas; 

- Articular-se com os gestores de outros processos e subprocessos de gestão abrangidos 

pelo SGQ, garantindo uma adequada gestão do progresso e a melhoria contínua; 

- Envolver os intervenientes do processo nos assuntos da Comunicação e articular com 

o GP da Qualidade; 

- Propor conteúdos prioritários e relevantes para difusão interna e externa e a forma 

como serão veiculados;  

- Adaptar e contextualizar os conteúdos para divulgação externa, em função dos meios e 

dos públicos a que se dirigam; 

- Mediar as relações entre a IGAS e a Comunicação Social. 
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4.5.3 Interação dos processos 

A figura seguinte esquematiza a relação dos principais processos ligados ao processo de 

comunicação na IGAS. 

O desenho da interação dos processos e subprocessos que sejam, progressivamente, 

identificados e sistematizados, será anualmente atualizado pelo GP da Qualidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 5 – Interação de processos 

 

5. Monitorização, avaliação e desenvolvimento contínuo 
 

O processo da Comunicação é, permanentemente, acompanhado e monitorizado pelo GP, 

através dos objetivos e indicadores do sistema, que deve identificar as dificuldades, os pontos 

fortes e fracos, e propor as adaptações que entender necessárias. O Inspetor-Geral decide 

sobre as sugestões formuladas. 
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Os resultados da avaliação devem, pelo seu efeito pedagógico e facilitador do processo 

sustentado de melhoria, ser objeto de divulgação generalizada na IGAS, pelo seu efeito 

pedagógico e facilitador do processo sustentado de melhoria. 

  

O Manual da Comunicação será revisto, anualmente, pelo GP que proporá os eventuais 

ajustamentos, ou sempre que ocorra qualquer alteração que o torne inadequado, sendo 

aprovado pelo Inspetor-Geral. 

As alterações decorrentes de qualquer revisão do Manual são registadas no seguinte quadro:  

 

Edição 
Data da 

edição 
Resumo das alterações Responsabilidades 

   Elaborado por: 

Alterado por: 

    

 
Ilustração 6 – Registo de revisões do Manual 

 

O Manual da Comunicação está disponível para consulta, em acesso livre, sendo divulgado 

internamente, através da Intranet. Existe apenas um original controlado, em formato 

eletrónico, sob responsabilidade do GP.  

Todas as cópias localizadas fora da Intranet e as impressas, são consideradas cópias não 

controladas.  

 

6. Siglas e abreviaturas 
 

Divisão de Controlo da Atividade e Planeamento (DCAP)  

Divisão de Gestão de Recursos (DGR) 

Equipa Multidisciplinar (EM) 

GP (Gestor de Processo) 
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Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) 

Plano de Atividades da IGAS (PA) 

Sistema de Gestão da Qualidade da IGAS (SGQ) 


