
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Aprovado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INSPEÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES EM SAÚDE 

Balanço da Atividade  

de 2017 



  Balanço da Atividade de 2017 

 

 
Av. 24 de Julho, 2 L  E-mail: igas@igas.min-saude.pt Telf: + 351 213 408 100 

1249-072 Lisboa www.igas.min-saude.pt Fax: + 351 213 471 837 

 
2ª | P á g i n a  

 

B
A

.0
0

1
.E

D
0

1
 

 

 

  



  Balanço da Atividade de 2017 

 

 
Av. 24 de Julho, 2 L  E-mail: igas@igas.min-saude.pt Telf: + 351 213 408 100 

1249-072 Lisboa www.igas.min-saude.pt Fax: + 351 213 471 837 

 
3ª | P á g i n a  

 

B
A

.0
0

1
.E

D
0

1
 

CONTEÚDO 
 

A. ATIVIDADES CENTRAIS OU DE CORE ............................................................. 5 

A1. ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA ................................. 5 

A2. BALANÇO GLOBAL DA ATIVIDADE PROGRAMADA ......................................... 6 

A3. AÇÕES E PROCESSOS EMBLEMÁTICOS ............................................................ 8 

A4. PROCESSOS E PENDÊNCIA EM GERAL ............................................................. 8 

A5. TAXA DE CONGESTÃO PROCESSUAL E OUTRAS ............................................ 11 

A6. PROCESSOS DE NATUREZA DISCIPLINAR ...................................................... 13 

A7. ATIVIDADE DO GCCI .................................................................................. 14 

B. ATIVIDADES COMPLEMENTARES E DE SUPORTE ........................................ 16 

B1. ATIVIDADE PREVENTIVA, INFORMAÇÃO E FORMAÇÃO ................................. 16 

B2. COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL ..................... 19 

B3. GESTÃO E INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL .................................................... 23 

 

  



  Balanço da Atividade de 2017 

 

 
Av. 24 de Julho, 2 L  E-mail: igas@igas.min-saude.pt Telf: + 351 213 408 100 

1249-072 Lisboa www.igas.min-saude.pt Fax: + 351 213 471 837 

 
4ª | P á g i n a  

 

B
A

.0
0

1
.E

D
0

1
 

 

  



  Balanço da Atividade de 2017 

 

 
Av. 24 de Julho, 2 L  E-mail: igas@igas.min-saude.pt Telf: + 351 213 408 100 

1249-072 Lisboa www.igas.min-saude.pt Fax: + 351 213 471 837 

 
5ª | P á g i n a  

 

B
A

.0
0

1
.E

D
0

1
 

A. ATIVIDADES CENTRAIS OU DE CORE 
 

A1. ATIVIDADE DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA 

 

 

 Previsto em QUAR Resultado 

Indicador: Nº de entidades inspecionadas, 

fiscalizadas ou auditadas em atividade programada 
[75; 85] 101 

Indicador: % de entidades inspecionadas, 

fiscalizadas ou auditadas em atividade reativa 
[≤25%; ≤35%] 22% 

 

As metas dos indicadores foram superadas. 

Desde 2015 que a IGAS tem apostado no direcionamento e no planeamento da sua atividade 

em detrimento da atividade reativa. 

Esta mudança de paradigma permite uma melhor utilização de recursos no cumprimento das 

suas atribuições.  

Tendo em conta o histórico de atuação, a meta prevista em QUAR para o número de 

entidades inspecionadas, fiscalizadas ou auditadas em atividade programada era uma meta 

exigente do ponto de vista da sua execução. No entanto, o esforço efetuado na eficiência das 

ações inspetivas traduziu-se num maior número de entidades inspecionadas, fiscalizadas ou 

auditadas em atividade programada. 

 Previsto em QUAR Resultado 

Indicador: Nº médio de semanas de duração das 

ações de auditoria 
[≤17; ≤23] 23 

Indicador: Nº médio de semanas de duração das 

ações de inspeção e fiscalização 
[≤14; ≤18] 15 
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As metas dos indicadores foram atingidas.  

Com o intuito de reforçar a eficiência das ações inspetivas, em 2017, considerou-se 

monitorizar o número médio de semanas de duração das ações de auditoria, de inspeção e de 

fiscalização.  

Verificou-se que esta monitorização e o planeamento realizado permitiram aumentar a 

eficiência das ações inspetivas 

 

A2. BALANÇO GLOBAL DA ATIVIDADE PROGRAMADA 

 

 Em termos globais, a meta de entidades objeto de inspeção, fiscalização ou auditoria 

foi superada. 

 A atividade reativa foi mantida no nível definido, em consequência das medidas de 

análise prévia de denúncias e da monitorização regular do planeamento realizado. 

 As auditorias, por norma mais morosas, foram ultimadas mais tardiamente do que as 

inspeções e as fiscalizações, denotando uma necessidade de melhoria na distribuição 

da sua execução ao longo do ano, assim como, no controlo dos prazos entre a remessa 

do projeto de relatório às entidades auditadas para contraditório e a elaboração do 

relatório final da ação. 

 A atividade programada sofreu alguns ajustamentos: em termos de número de 

entidades por tema e também de temas, tendo sido acrescentadas duas novas ações 

após a programação inicial de 2016. Estas novas ações obrigaram a diminuir o número 

de entidades de algumas das outras ações previstas e à substituição de outra mas, no 

cômputo geral, a ação proactiva excedeu as previsões iniciais.  

 As ações reativas disseram respeito a várias áreas temáticas. Assim: 

 

Contratação 
pública 

Cuidados de 
Saúde Oral 

Prescrição de 
medicamentos 

e MCDT 

Valorizações 
remuneratórias 

Terapêuticas 
não 

convencionais 

Sistema de 
gestão de 

transportes 

Cuidados de 
urgência e de 
emergência 

Controlo de 
infeção e de 

contágio 
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ÁREA 
Nº Ent 

prev. 

c/ação 

concluída 

c/ação a 

continuar 

em 2017 

Artigo 62º da 

LEO 
Artigo 62º da LEO 0 1 0 

CONTRATAÇÃO 

E DESPESA 

PÚBLICA 

Produtos de apoio  4 0 4 

Aquisição de bens / Reagentes 2 2 0 

Aquisição de bens / Plasma humano e derivados 5 3 2 

Aquisição de serviços / Consultadorias 3 3 0 

Gestão do sistema de controlo interno/Faturação 1 0 1 

Controlo e monitorização das PPP 3 3 0 

Execução dos acordos com o setor social 4 0 2 

GESTÃO DE RH 

Prestação de serviços na área de RH /Cumprimento do 

Despacho 9666-B/2016 
5 5 0 

Remunerações, comparticipações e outros abonos 5 4 0 

Exercício do poder disciplinar pelo empregador 4 2 0 

Prestação de serviços na área de RH / Medida Estágios-

Emprego 
2 1 0 

Impedimentos e incompatibilidades  10 10 0 

Remunerações, comparticipações e outros abonos / 

Contratualização interna 
4 4 0 

GESTÃO 

FINANCEIRA 
Gestão da Receita / Mecenato e patrocínios e donativos 

2 2 0 

2 2 0 

GESTÃO 

ORGANIZACIONAL 

Gestão da ação social / Grupos vulneráveis e de risco / 

Jovens e Idosos 

2 2 0 

2 5 0 

PRESTAÇÃO DE 

CUIDADOS DE 

SAÚDE 

Cuidados de urgência e de emergência / Organização e 

funcionamento 

4 4 0 

2 2 0 

Cuidados continuados / Organização e funcionamento 3 0 2 

Cuidados de saúde mental / Organização e funcionamento 5 0 0 

Cuidados de Saúde Oral / Regras, autorizações, organização 

e funcionamento 
0 12 0 

OUTRAS 

PRESTAÇÕES 

EM SAÚDE 

Acesso a cuidados e prestações em saúde / Tempos e listas 

de espera 
2 1 2 

Terapêuticas não convencionais / Regras e autorizações 5 15 0 

Sangue, tecidos e células / Regras e autorizações 1 1 0 

Interrupção voluntária da gravidez / Regras e autorizações 3 3 0 

Procriação medicamente assistida / Regras e autorizações 0 14 1 

Atividade Proativa 85 101 14 

Atividade Reativa 20 20 5 
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A3. AÇÕES E PROCESSOS EMBLEMÁTICOS  
 

A destacar no corrente ano, os seguintes casos: 

 

(*) Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa 

 

 A4. PROCESSOS E PENDÊNCIA EM GERAL 

 

Para além das ações de inspeção, fiscalização e auditoria programáveis ou previsíveis a IGAS 

tem em curso outros processos. No decorrer de 2017 foram instaurados 343 processos. 

No decorrer do ano foram também concluídos 466 processos. 

Continuação do trabalho da equipa de projeto 

para as ações  no âmbito da contratação 
pública, com vários novos processos e 

resultados que confirmaram a criticidade da 
matéria e a necessidade de sobre ela serem 
desenvolvidas ações regulares e contínuas 

Ação direcionada à evolução da dívida e 
dos pagamentos em atraso do SNS, 
na sequência de determinação da COFMA (*), 
com resultados que permitiram compreender e 

identificar fragilidades em vários domínios 

Ação com vários processos no âmbito da 

acumulação de funções, 
incompatibilidades e 

impedimentos, que originou a abertura de 
vários processos de contraordenação 

Ação com vários processos no âmbito do 

enquadramento das terapêuticas não 
convencionais, que permitiu conhecer 

melhor as condições de prestação dos serviços 
e reforçr a confiança na suaqualidade 

Ação com vários processos no âmbito da  

contratualização da prestação de serviços 
de pessoal médico, por  recurso a 
empresas,  que permitiu detetadas várias 

desconfonformidades na formação dos contratos 

Ação com vários processos no âmbito das 

Parcerias Público-Privadas, quanto ao 
controlo do desempenho por parte das entidades 

públicas na monitorização e avaliação dos 
contratos, desenvolvida por uma equipa de 

projeto, com resultados que evidenciam falhas no 
controlo da execução de contratos, com especial 

impacto no Orçamento do MS 
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A IGAS tem continuado a empenhar esforços e direcionar a atividade operativa por forma a 

ser mais eficiente, menos reativa e mais consequente. A atividade reativa é, agora, mais 

criteriosa, havendo lugar a um tratamento prévio de denúncias, participações e exposições em 

detrimento do início imediato de um processo de inspeção ou de auditoria, com os 

consequentes custos para o erário público. 

A par desta nova forma de encarar as inspeções, no sentido de reduzir o número de processos 

ineficazes, os esforços libertados foram recentrados na conclusão dos processos pendentes.  

10 20 

28 

36 

49 

63 

137 

Processos Instaurados 

disciplinar de contraordenação 

de auditoria de inquérito 

de inspeção de fiscalização 

de esclarecimento  

8 
47 

73 

22 

112 

158 

41 

Processos Concluídos 

de contraordenação de auditoria 
de fiscalização disciplinar 
de inspeção de esclarecimento  
de inquérito 
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EVOLUÇÃO DA PENDÊNCIA PROCESSUAL 

Tipo de processo 
Transitados 

para 2017 

Instaurados 

em 2017 

Concluídos 

em 2017 

Pendentes 

em janeiro 

de 2017 

Evolução 

Inspeção 84 49 112 21 -63 

Auditoria  41 28 47 22 -19 

Fiscalização  24 63 73 14 -10 

Disciplinar  41 10 22 29 -12 

Inquérito 29 36 41 24 -5 

Contraordenação  12 20 8 24 12 

Esclarecimento  102 137 158 81 -21 

Totais 333 343 461 215 -118 

 

A aposta clara, desde 2015, na diminuição da pendência acumulada tem-se repercutido na 

atividade. Assim, no ano de 2017 verificou-se uma diminuição da pendência de 35%. 

 

O esforço de conclusão foi particularmente acentuado ao nível das inspeções que, como acima 

referido, constituíam, para além dos processos de esclarecimento, a maior pendência ao nível 

dos processos inspetivos. Da mesma forma a IGAS apostou no desenvolvimento e na 

conclusão dos processos de esclarecimento, um procedimento célere de análise prévia de 

situações várias, antes da instauração imediata de processos de natureza inspetiva, igualmente 

com reflexos na pendência desse tipo de processos.  

disciplinar de inspeção de inquérito 

disciplinar 

de 

esclarecimentos 

de auditoria de fiscalização de 

contraordenação 

pendentes para 2016 pendentes para 2017 pendentes para 2018 
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A pendência aumentou significativamente nos processos de contraordenação: o reforço das 

ações de fiscalização teve como reflexo o acréscimo deste tipo de processos com reflexo 

direto na sua pendência.  

 

A5. TAXA DE CONGESTÃO, DE RESOLUÇÃO E DE EFICÁCIA PROCESSUAL  
 

O QUAR consagrou um objetivo para a taxa de congestão processual (pendentes face aos 

concluídos) tendo como meta [41%-49%]. Os dados constantes da evolução da pendência 

processual demostram que a taxa é de 47%
1
, tendo assim a IGAS alcançado este objetivo. 

Significa, pois, que os processos pendentes são menos de metade daqueles que se concluem, 

garantindo o não aumento da pendência processual. 

As taxas de congestão mais elevadas referem-se, agora, aos processos de contraordenação e 

aos disciplinares. 

 

 

 

A taxa de resolução processual mede a percentagem dos processos concluídos face aos 

novos processos instaurados. A taxa de resolução processual na IGAS cifrou-se, no final do 

ano, em 134%
2
. Assim, a quantidade de processos concluídos é superior à de novos processos. 

                                                 
1
 A título de exemplo, meramente comparativo, refere-se que a taxa de congestão processual do Tribunal de Contas, em 

2016, era de 13,5% e a da Polícia Judiciária era de 57,1% (processos pendentes face aos processos resolvidos).Fontes de 

Dados: DGPJ/MJ, PORDATA: Fonte: PORDATA; Última atualização: 2017-11-03 e 2017-11-16; PORDATA 07-03-2018) 

de auditoria de 

contraordenação 

disciplinar de esclarecimentos de fiscalização de inquérito de inspeção 

Taxa de Congestão 

PENDENTES CONCLUÍDOS 
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As taxas de resolução mais elevadas referem-se aos processos de natureza disciplinar (220%): 

o número de processos desta natureza diminuiu na sequência da opção estratégica de 

acompanhar a instrução por parte das entidades que têm essa competência, em primeira linha, 

ao invés de se substituir a elas. 

 

A taxa de eficácia processual mede a percentagem dos processos concluídos face ao 

conjunto dos processos que é preciso concluir, isto é, os novos e os transitados do ano 

anterior. Esta taxa na IGAS é de 68%
3
. Assim, a quantidade de processos concluídos é 

superior à dos que seria imprescindível concluir. 

 

                                                                                                                                                         
2
 A título de exemplo, meramente comparativo, refere-se que a taxa de resolução do Tribunal de Contas em 2016 era de 97% 

e a da Polícia Judiciária era de 99%. Fontes de Dados: DGPJ/MJ, PORDATA: Fonte: PORDATA; Última atualização: 2017-

11-03 e 2017-11-16; PORDATA 07-03-2018) 
3
 A título de exemplo, meramente comparativo, refere-se que a taxa de eficácia do Tribunal de Contas em 2016 era de 85% e 

a da Polícia Judiciária era de 63%. Fontes de Dados: DGPJ/MJ, PORDATA: Fonte: PORDATA; Última atualização: 2017-

11-03 e 2017-11-16; PORDATA 07-03-2018) 

de auditoria de 

contraordenação 

disciplinar de 

esclarecimentos 

de fiscalização de inquérito de inspeção 

Taxa de resolução processual 

CONCLUÍDOS INSTAURADOS 

de auditoria de 

contraordenação 

disciplinar de esclarecimentos de fiscalização de inquérito de inspeção 

Taxa de eficácia processual 

CONCLUÍDOS TRANSITADOS+INSTAURADOS 
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Com o intuito de garantir a eficiência da atividade inspetiva, assegurando a boa continuidade 

processual, foi consagrado em QUAR um indicador de execução a %, especificamente, de 

processos de inspeção e de fiscalização que transitam para o ano seguinte. 

Foi formulada uma meta de [≤25%-≤35%] e o resultado obtido foi de 11% tendo, portanto, a 

meta sido superada.  

Este indicador encontra-se diretamente relacionado com o indicador relativo ao número médio 

de semanas de duração das ações de inspeção e de fiscalização: ao diminuir o número médio 

de semanas de duração das ações de inspeção e de fiscalização, foi possível finalizar 100 dos 

112 processos novos em 2017. 

 

 

A6. PROCESSOS DE NATUREZA DISCIPLINAR 

 

No QUAR estabeleceu-se como objetivo reforçar a eficiência da ação disciplinar, para o qual 

foram selecionados dois indicadores: 

 Previsto em QUAR Resultado 

Indicador: % de processos de natureza disciplinar 

com instrução concluída no prazo 
[55%; 65%] 67% 

Indicador: % de processos de acompanhamento de 

processos de natureza disciplinar concluídos no 

prazo 

[55%; 65%] 74% 

 

Para o cálculo da % de processos de natureza disciplinar com instrução concluída no 

prazo, à semelhança dos anos anteriores, estabeleceu-se o prazo médio de 45 dias úteis, 

previsto na lei para a fase de instrução,  

Relativamente a este indicador, a meta foi superada.  

 

No que diz respeito ao indicador % de processos de acompanhamento de processos de 

natureza disciplinar concluídos no prazo trata-se, especificamente, de processos de 

acompanhamento de processos da área disciplinar. Para definir este indicador tomaram-se 

como referências o tempo médio entre a instauração e a decisão de um processo de natureza 
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disciplinar na própria IGAS e o tempo médio de duração de um processo de acompanhamento 

em 2016, cifrando-se o prazo em 100 dias.  

Relativamente a este indicador, a meta foi superada.  

 

Embora a meta tenha sido superada, revelaram-se ainda fragilidades nos processos de 

acompanhamento que constituem oportunidades de melhoria para 2018.  

  

Oportunidade de melhoria: Maior monitorização nos processos de acompanhamento 

dos processos de natureza disciplinar em curso em entidades do SNS, com maior rigor 

na comunicação às entidades do início do acompanhamento dos processos pela IGAS, 

bem como na exigência de cumprimento e de alertas para os prazos do regime 

disciplinar. Também na IGAS, deverá ser exigido maior rigor quanto aos pedidos de 

prorrogação para a instrução dos seus próprios processos de natureza disciplinar.  

 

 

A7. Atividade do GCCI
4
 

 

O reforço da eficácia do Sistema de Controlo Interno do Ministério da Saúde ficou também 

integrado como um objetivo do QUAR, preconizado no desenvolvimento de 3 medidas de 

dinamização do Grupo. Assim: 

 

1. Foram constituídos e estão em funcionamento três GTs, de duração específica, para o 

desenvolvimento em conjunto com trabalhadores das entidades-membros, de tarefas e 

estudos específicos no âmbito do Grupo; 

2. Foi elaborado e aplicado um questionário para caracterização do SCI no MS; 

3. Foram concertados os objetivos do controlo interno, e os respetivos indicadores de 

medida, de médio e longo prazo, para as entidades do MS; 

4. Foram divulgadas metodologias de auditoria à contratação no âmbito do GCCI e 

promovidos dois seminários: 

                                                 
4
 Grupo Coordenador do Sistema de Controlo Interno do Ministério da Saúde 
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 Sobre contratação pública, com os auditores internos, juristas e técnicos 

ligados à contratação no SNS; 

 Sobre responsabilidade financeira, coorganizado com a APEG Saúde, 

vocacionado para Presidentes de Conselhos de Administração, Vogais com 

Responsabilidade na Área Financeira e Diretores de Serviços Jurídicos do 

SNS. 
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A. ATIVIDADES COMPLEMENTARES E DE SUPORTE 
 

B1. ATIVIDADE PREVENTIVA, INFORMAÇÃO E FORMAÇÃO 

 

Com o intuito de reforçar a atividade preventiva, a IGAS estabeleceu em QUAR 

desenvolver 6 ações/medidas, de caráter genérico, de natureza preventiva, pedagógica ou de 

esclarecimento. 

Assim: 

1. Foi divulgado o Manual da Ação Disciplinar; 

2. Foram divulgadas as metodologias de auditoria à contratação no âmbito do GCCI; 

3. Foram divulgadas as matrizes e o mapa de risco temático para a área da Saúde, em 

construção na IGAS com base nos processos inspetivos 

4. Entrou em funcionamento o novo website da IGAS; 

5. Foi divulgada legislação temática no website da IGAS; 

6. Foram elaboradas e publicitadas, no website da IGAS, informações síntese das ações 

inspetivas 2016/2017 e outros documentos de análise baseados na atividade inspetiva 

desenvolvida. 

 

Em 2017, foi dada continuidade à aposta na melhoraria da qualidade da informação prestada 

no âmbito da atuação da IGAS. No QUAR, este objetivo foi explanado através de dois 

indicadores: 

 Previsto em QUAR Resultado 

Indicador: Nº de documentos de análise divulgados 

relacionados com a atividade da IGAS 
2 2 

Indicador: N.º de novos indicadores da atividade 

inspetiva disponibilizados ao Portal da 

Transparência 

2 2 

As metas dos indicadores foram atingidas.  
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Assim, foram divulgados no website da IGAS os documentos de análise baseados na 

atividade inspetiva desenvolvida: 

1. Políticas de diferenciação positiva das pessoas idosas: Breve análise de 

recomendações IGAS 2016-2017.  

2. Atividade Inspetiva do ano de 2017 por NUTS III. 

 

Relativamente aos indicadores da atividade inspetiva disponibilizados ao Portal da 

Transparência, a IGAS já disponibilizava, desde o ano de 2016, os seguintes indicadores: 

 O n.º de entidades auditadas; 

 O n.º de entidades inspecionadas ou fiscalizadas; 

 O n.º de processos de natureza disciplinar instaurados ou avocados; 

 O n.º de processos de esclarecimento. 

 

Conforme definido, no objetivo, em 2017 passou a disponibilizar também: 

1. O n.º médio de semanas de duração das ações de inspeção, fiscalização e auditoria 

 

2.  O n.º de ações inspetivas programadas de auditoria, de inspeção e de fiscalização 

realizadas por NUT III. 

 

Desenvolver um elevado grau de profissionalismo da atuação sustentado na autonomia 

técnica dos inspetores foi também objeto de dois indicadores no QUAR: 

 Previsto em QUAR Resultado 

Indicador: % de execução do programa de formação [55%; 65%] 76% 

Indicador: Nº de regulamentos ou manuais de 

procedimentos da área operativa elaborados 
2 2 
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A meta do indicador % de execução do programa de formação, foi definida tendo em conta 

que a superveniência de necessidades a nível da atividade de core, ou a cativação ou não 

obtenção de verbas atempadamente à execução do plano (fatores externos) possam 

condicionar a boa execução do programa, tal como se verificou no ano de 2016 e se veio a 

verificar no ano de 2017. Ainda assim realizaram-se 13 cursos de formação, dos 17 

inicialmente previstos, tendo a meta do indicador sido superada. 

 

Proporcionou-se a participação aos colaboradores da IGAS em várias ações de formação ou 

de caráter formativo, internas e externas:  

Assuntos Jurídicos 

As principais novidades do Código dos Contratos Públicos revisto 

Colóquio - Contraordenações- Reforma, precisa-se? 

Direito das Pessoas com deficiência 

Summer Course on European Public Procurement Law 

Novo Código Procedimento Administrativo – para não Juristas 

  

Comunicação 

Organizacional 

Conceitos Fundamentais de Arquitetura Empresarial 

IV Congresso Nacional da Formação Profissional - Pensar Formação 

Técnicas de Elaboração de Relatórios de Inspeção 

Escrita em Relatórios Técnicos  

  

Contabilidade e 

Finanças 

Contratação Pública - Análise das Principais Questões do novo CCP 

IV Seminário Compras Públicas na Saúde 

Responsabilidade financeira - consequências da Gestão 

Seminário de Contabilidade Financeira e Fiscal 

Seminário sobre Contratação Pública 

Contabilidade Pública para não Financeiros 

Gestão de Tesouraria e Fundo Maneio 

SNC-AP 

  Formação de 

Dirigentes FORGEP - Curso de Formação em Gestão Pública 

  Gestão 

Organizacional 

Sistemas de Informação RHV 

Seminário de Especialização em Conceção e Avaliação de Projetos 

  

Inspeção e Auditoria 

2017 Interdisciplinary Insights on Fraud and Corruption  

Amostragem e Técnicas de Amostragem em Auditoria 

Auditoria - Modulo 1 - O processo de auditoria a sistemas de 

Informação 

  Liderança e 

Desenvolvimento 

6.ª Sessão do Roadshow de Valorização de Pessoas 2017 

Encontro de Saúde, Género e Violência no Ciclo de Vida  
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Pessoal III Curso de Formação em Igualde de Género - 3.º Modulo (Os Usos 

do tempo e as Politicas Públicas para a Igualdade) 

III Curso de Formação em Igualde de Género - 4.º Modulo 

(Orçamentos Sensíveis ao Género) 

Portugal eHealth Summit 2017 

Curso Europeu de Primeiros Socorros 

  

Tecnologia da 

Informação 

1.ª Conferência do Fórum Permanente das Competências Digitais 

3rd eHealth Security Conference 

9.ª edição do Q-Day Conference 2017 

e-Government 2017: A Transformação Digital do Estado e o 

Desenvolvimento da Sociedades 

Workshop de transformações da Omni-Experiência 

Workshop de transformações do Worksource 

Workshop: NIS Directive in Healthcare - ENISA meeting with 

Portuguese Health Entities 

Gestão de Processos de Inspeção para Estatística 

Gestão de Processos de Inspeção para Inspetores 

Gestão de Processos de Inspeção para Secretários de Processo 

Gestão Integrada de Informação 

Registo em Balanced Scorecard 

 

Tendo em conta a necessidade de padronizar metodologias na área inspetiva, visando uma 

maior eficiência, ficou estabelecido como indicador o N.º de regulamentos ou manuais de 

procedimentos da área operativa elaborados, tendo a meta do indicador sido atingida. 

Assim, foram desenvolvidos dois manuais: 

1. O Manual de Procedimentos de Contraordenação; 

2. O Manual de boas práticas de Inspeção.  

 

B2. COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

Reforçar a articulação e a cooperação nacional e internacional foi uma das apostas 

estratégicas da IGAS desde 2015, tendo assim mantido um objetivo em QUAR relativo a esta 

matéria, traduzido num indicador: 

 Previsto em QUAR Resultado 

Indicador: N.º de eventos de colaboração/cooperação 

promovidos 
3 3 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Balanced_scorecard
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A meta do indicador foi atingida.  

 

Assim: 

1. Promovido, no âmbito do Grupo Coordenador do Controlo Interno Integrado do 

Ministério da Saúde (GCCI), um Seminário sobre Contratação Pública. O 

seminário visou proporcionar conhecimentos em matéria de contratação pública e de 

compras públicas e partilhar a experiência da IGAS no âmbito das ações inspetivas 

realizadas, em 2016, com os 190 participantes do Ministério da Saúde e do Ministério 

Público; 

2. Coorganizado com a APEGSAUDE, o Seminário sobre Responsabilidade 

Financeira - Consequências da Gestão, no Auditório da Polícia Judiciária, contou 

com as intervenções de António Cluny, Membro Nacional da Eurojust e de José 

Mouraz Lopes, Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas 

3. Em parceria com o Instituto de História Contemporânea, um Seminário relativo à 

História dos Serviços de Inspeção na área da Saúde. O evento ocorreu no dia 19 de 

setembro, na Biblioteca da IGAS, visou divulgar a análise de alguma documentação 

administrativa relacionada com a atividade inspetiva do Estado, no século XX, e 

partilhar informação histórica com a academia e com outras entidades do MS. 

 

  

http://www.apegsaude.org/QuemSomos/tabid/316/language/pt-PT/Default.aspx
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No âmbito da Cooperação Institucional e Nacional: 

 

Para além destes eventos promovidos pela IGAS, a Inspeção esteve presente em outros 

eventos, dos quais se destacam:  

 

1. Participação em 3 audições na Comissão de Saúde da Assembleia da República: 

 Uma no grupo de trabalho da Qualidade e Segurança dos tecidos e Células;  

 Duas audições conjuntas de entidades da unidade de reconstrução, ambas no 

âmbito do apoio a pessoas com transtorno de identidade de género; 

 

2. Representação no encontro de Saúde, Género e Violência no Ciclo de Vida realizado 

em simultâneo com: 

 III Encontro Nacional dos Núcleos da Ação de Saúde para Crianças e Jovens em 

Risco; 

 I encontro Nacional das Equipas para a prevenção da Violência em Adultos da 

ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida; 

 

3. Representação no EncontroSPERAE, a intervenção versou a temática da Avaliação 

do Funcionamento; Incumprimento e Fiscalização das Estruturas Residenciais para 

Idosos (ERPI). O encontro foi organizado pela SPERAE Associação de Solidariedade, 

Inovação e Desenvolvimento; 

 

Salienta-se ainda: 

1. 8 Protocolos efetivamente executados  

 Direção Geral da Saúde, instruída uma ação fiscalização ao sangue, tecidos e 

células; 

 Inspeção-Regional da Saúde e Assuntos Sociais, da Região Autónoma da Madeira 

foram diligenciados pedidos de peritagem médica e a nomeação de instrutor; 

 Conselho Nacional Procriação Medicamente Assistida, foram instruídas 14 ações 

de fiscalização; 
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 Ordem dos Farmacêuticos, participação no encontro Noites na Ordem, onde a 

intervenção da IGAS versou sobre “Os serviços inspetivos, o direito à proteção da 

saúde e o combate à fraude” e participação no Jantar-Debate, subordinado ao tema 

“Lei de Meios para a Saúde”; 

 Inspeção-Regional de Saúde, da Região Autónoma dos Açores, foi diligenciado 

um pedido de peritagem médica; 

 Inspeção-Geral da Defesa Nacional, foi efetuada uma Auditoria conjunta e esteve 

representada no Seminário sobre História dos Serviços de Inspeção, Organizado 

pela IGAS; 

 Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

da Universidade Nova de Lisboa, na coorganização do Seminário sobre História 

dos Serviços de Inspeção; 

 Ordem dos Médicos Dentistas, com a realização de uma ação inspetiva conjunta e 

com a participação da IGAS no Curso de Calibragem sobre inspeções em unidades 

de saúde oral organizado pela OMD; 

 Centros de Estudos Judiciários, os trabalhadores da IGAS obtiveram à formação 

especializada em matérias jurídica e judiciária; 

 Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, os trabalhadores da IGAS 

beneficiaram de formação para a utilização dos sistemas de informação do 

Ministério da Saúde/Serviço Nacional de Saúde. 

 

2. Assinatura de 4 protocolos com entidades parceiras ou congéneres nacionais: 

 APAH - Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares; 

 Ordem dos Nutricionistas; 

 Ordem dos Médicos Dentistas; 

 Instituto de História Contemporânea. 
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No âmbito da Cooperação Internacional: 

1. A IGAS foi convocada para a 12.
th 

EHFCN Conference in Paris, Future Challenges 

in Europe to counter waste and fraud in healthcare, organizada pela EHFCN
5
, onde 

estiveram presentes representantes de mais de 20 países e se debateram temas como a 

fraude e desperdício em saúde e, em particular, sobre a evolução das diversas 

estratégias de luta contra fraude; 

 

2. A IGAS esteve presente na Conferência Anual e na Assembleia Geral da Rede de 

Contato Contra a Corrupção (EPAC
6
/EACN

7
), organizada em conjunto com a 

Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) onde estiveram representados cerca 

de 120 altos representantes e delegados de 50 países europeus; 

 

3. Apesar dos contatos estabelecidos, não existem desenvolvimentos significativos nem 

resposta aos contatos efetuados com vista às parcerias institucionais com PAÍSES da 

CPLP.  

 

B3. GESTÃO E INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

No que diz respeito a esta matéria salienta-se a aposta clara da IGAS na padronização e 

normalização de metodologias para a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade: 

 Elaboração e aprovação da Política da Qualidade, Manual da Qualidade, 

desenho do processo, principais modelos e Procedimentos Gerais e Instruções 

de Trabalho associados, e nomeação do Gestor da Qualidade 

 Elaboração da Política de Comunicação, Manual de comunicação, desenho do 

processo e subprocessos, e principais modelos e procedimentos associados 

 Desenho do processo de Gestão da Formação e elaboração dos principais 

procedimentos associados 

                                                 
5 European Healthcare Fraud & Corruption Network 
6
 European Partners against Corruption 

7
 European contact-point network against corruption 
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 Desenho do processo de Gestão de Riscos de gestão incluindo os de corrupção 

e infrações conexas e elaboração dos principais procedimentos associados. 

 

Há ainda a destacar:  

1. A elaboração e aprovação do Regulamento e Manual de Ajudas de Custo e de 

Transporte;  

2. A elaboração e aprovação do Regulamento de utilização dos lugares de 

parqueamento da IGAS; 

3. A elaboração do Manual de Boas Práticas Ambientais; 

4. A implementação do sistema informático de gestão documental e processual; 

5. A conclusão do procedimento concursal para o preenchimento de sete postos de 

trabalho: 2 na carreira/categoria de Técnico Superior; 2 na carreira de Informática (não 

revista), categoria de Técnico de Informática e 3 na carreira/categoria de Assistente 

Técnico, iniciado com o Aviso n.º 1957/2017; 

6. A atualização dos dossiers permanentes das entidades objeto de ação inspetiva; 

7. A obtenção de meios operacionais, especificamente viaturas e serviços de 

comunicações móveis. 

 

No âmbito da Responsabilidade Social das Organizações, destacamos ainda a 

disponibilização de um espaço para exposições temporárias de natureza artística e/ou 

documental. 

Em 2017, o espaço de exposições destinado a exposições temporárias acolheu cinco 

exposições individuais de pintura e uma de índole documental.  

O Espaço Exposições contou, em média, com 12 visitantes diários, cerca de 2.000 visitas 

maioritariamente de nacionalidade estrangeira (61%). 
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Neste espaço decorreu também a 

Exposição da Mostra Documental da 

História dos Serviços de Inspeção, 

concebida por historiadores do 

Instituto de História Contemporânea, 

da Universidade Nova de Lisboa 

(IHC).  

 

 

 

 

 

IGAS/DCAP/UCP.  

Março de 2018 

Extratos de Pinturas de: 1. José Narciso 2. Rogério Tunes 3. Ana Cristina Dias 4. Isabel Mourão 5. L.Sadino 


		2018-03-21T17:33:36+0000
	Leonor do Rosário Mesquita Furtado




