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ATIVIDADES CENTRAIS OU DE CORE 
 

Atividade de inspeção e fiscalização 
 
 

Objetivo:  Nº de entidades objeto de inspeção ou fiscalização previsto em QUAR: [90-100] 

Resultado:  Nº de entidades inspecionadas ou fiscalizadas  

 com ação concluída 110 

 com ação em curso 9 

 

A meta do indicador do QUAR da IGAS foi superada.  

 

A programação inspetiva temática sofreu alguns ajustamentos, pois a reação a denúncias, 

participações, solicitações da tutela e outras ações não previstas exigiram esforços que se 

previra afetar à atividade proactiva.  

No final do 3º trimestre a atividade proactiva estava ainda bastante aquém do desejado. 

Todavia, salienta-se o esforço extraordinário realizado no último trimestre para que fosse 

possível cumpri-la.  

Algumas destas ações extraordinárias foram, além do mais, ações consideradas como não 

tipificadas, nos termos do Regulamento da Atividade Inspetiva da IGAS, pois embora 

enformando uma ação de natureza inspetiva não correspondem em rigor a inspeções ou 

auditorias.  

Como exemplo, algumas ações de vulto cuja execução se centrou na aplicação de 

questionários: embora não exijam deslocação ao terreno para todas as entidades abrangidas, a 

elaboração e análise deste tipo de ações não pode ser subestimada quanto ao consumo de 

tempo de trabalho por parte dos RH da IGAS envolvidos.  

 

Durante o ano de 2016 desenvolveram-se cerca de 10 ações deste tipo, uma das quais 

abrangeu mais de 40 entidades.  
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Oportunidade de melhoria: a atividade proativa deve ter prioridade em relação à 

reativa, sendo este um dos pontos a melhorar em 2017. A calendarização das ações e o 

respeito pela sua distribuição ao longo do ano é fundamental para a sua boa conciliação 

com as exigências imprevistas.  

 

No intuito de cumprir a programação, embora algumas ações tenham sido substituídas, a sua 

conclusão arrastou-se para além do final do ano, num nível que onerou o início do novo ano 

operacional atrasando e limitando o tempo de execução da atividade de 2017.  

 

 

Atividade de auditoria 
 

Objetivo:  Nº de entidades objeto de auditoria previsto em QUAR: [17-23] 

Resultado:  Nº de entidades auditadas  

 com ação concluída 18 

 com ação em curso 5 

 

A meta do indicador do QUAR da IGAS foi atingida.  

Quanto a este indicador há a referir que em relação às ações se aguardou mais do que o 

desejável a conclusão dos relatórios finais, já incorporando os ajustamentos fruto do 

contraditório, os quais tardam, por vezes, mais tempo do que o desejável, quer por 

prolongamento do tempo concedido às entidades para o contraditório, quer por dificuldades 

no controlo e cumprimento de prazos internamente definidos.  

 

Oportunidade de melhoria: modificar procedimentos no sentido de agir sobre os 

motivos que estendem o período de contraditório e o tempo de elaboração do relatório 

final é um dos pontos a melhorar em 2017. 
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Também uma melhor distribuição das auditorias em termos de calendarização ao longo do 

ano, e a definição como objetivo do um tempo médio que elas não devem ultrapassar 

concorrerá para que a grande maioria das ações não fiquem em curso de um ano para o 

seguinte. 

 

 

Balanço global da atividade programada 
 

 

l No global a meta de entidades objeto de inspeção, fiscalização ou auditoria foi atingida e 

até superada, estando alguns processos a ser ultimados. 

l A atividade reativa ultrapassou o espectável, em função de algumas solicitações que não 

foi possível direcionar sectorialmente e que abrangeram transversalmente a generalidade 

das entidades do SNS. 

l Como resultado a atividade proactiva ficou prejudicada, obrigado a um esforço 

extraordinário no último trimestre do ano que não pode ser anualmente repetido. 

l Este esforço desenvolvido no último trimestre obrigou a um arrastamento da conclusão 

das ações para 2017, prejudicando o efetivo início do no novo ano operacional. 

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

inspeções e fiscalizações, denotando uma necessidade de melhoria na distribuição da sua 

execução ao longo do ano, assim como no controlo de prazos entre a remessa do projeto 

de relatório às entidades auditadas para contraditório e a elaboração do relatório final da 

ação.  

l A atividade programada sofreu adaptações em termos de conteúdo, tendo no entanto 

sido superada em termos quantitativos. Assim:  
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 Temas das ações previstas Tipologia de entidades Metas c/ação 
concl. 

c/ação em 
curso 

  INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 110 110 9 

PR
O

A
T

IV
A

 

Cuidados de saúde oral Entidades do setor 
convencionado/privado 5 5 0 

Cuidados domiciliários Entidades da 
administração periférica 5 10 0 

Cuidados de saúde mental Entidades do setor 
empresarial do Estado 2 2 0 

Comunidades terapêuticas Entidades do setor 
convencionado/privado 10 10 0 

Interrupção voluntária da gravidez Entidades do setor 
convencionado/privado 2 2 0 

Procriação medicamente assistida Entidades do setor 
convencionado/privado 12 9 0 

Dispensa de medicamentos  Entidades do setor 
empresarial do Estado 3 3 0 

Prescrição de medicamentos (em 
substituição do tema segurança e 
saúde no trabalho) 

Entidades do vários 13 17 4 

Escalas de serviço Entidades do setor 
empresarial do Estado 2 2 0 

Gestão e controlo de existências Entidades da 
administração periférica 8 8 0 

Gestão de resíduos Entidades do setor 
empresarial do Estado 8 8 0 

Arrecadação de receita Entidades do setor 
empresarial do Estado 5 4 1 

Equipas e meios de emergência Entidades do setor 
empresarial do Estado 5 5 0 

Contratação e realização da 
despesa pública 

Entidades do setor 
empresarial do Estado 3 3 2 

REATIVA várias (atividade reativa) … 27 22 2 

  AUDITORIA 23 18 5 

PR
O

A
T

IV
A

 

Contratação e realização da 
despesa pública 

Setor empresarial do 
Estado 10 7 3 

Igualdade e discriminação 

Entidades da 
administração 
direta/indireta 
n/periférica 

3 3 0 

Combate à violência doméstica e 
sobre grupos de risco 

Setor empresarial do 
Estado 2 1 1 

Gestão do sistema de controlo 
interno 

Setor empresarial do 
Estado 2 2 0 

Listas de espera Setor empresarial do 
Estado 3 3 0 

REATIVA várias (atividade reativa) … 3 2 1 
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Ações e processos emblemáticos 
 

A destacar no corrente ano, os seguintes casos:  

 

 
1 

 
 
  

                                         
1 Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (www.acss/sigic) 
 

ação com vários processos no âmbito da 
contratação pública, por se ter 

constituído uma equipa de projeto para a 
matéria, com resultados relevantes que 
confirmaram ser esta uma área muito 

crítica

ação com vários processos no âmbito da 
saúde oral (programa cheque dentista), 

por ter sido tratado de uma nova 
perspetiva, em colaboração com as 

autoridades de saúde (DGS), e se terem 
detetado várias irregularidades 

ação com vários processos no âmbito da 
gestão de resíduos hospitalares, 

por se ter tratado de uma intervenção 
inovadora e ter sido desenvolvida em 

colaboração com a IGAMAOT

ação no âmbito da prescrição de 
medicamentos e de meios complementares 

de diagnóstico e terapêutica, com 
resultados que permitiram aperceber 

algum desequilíbrio por vezes limitador da 
garantia da igualdade de acesso

ação com vários processos no âmbito da 
arrecadação da receita (espaços 

concessionados), por ter tido um objeto de 
intervenção inovador e ter permitido 

confirmar a necessidade de intervenção 
inspetiva na matéria

ação com vários processos no âmbito das 
listas de espera (SIGIC 1), desenvolvida na 
sequência de várias queixas e reclamações,   
a destacar pelo impacto que as fragilidades 
neste sistema podem ter sobre a garantia 

da igualdade de acesso 
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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 2016 foram instaurados 428 processos. 

 

 

 

No decorrer do ano foram também concluídos 626 processos. 
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EVOLUÇÃO DA PENDÊNCIA PROCESSUAL 

Tipo de processo Transitados 
para 2016 

Instaurados 
em 2016 

Concluídos 
em 2016 

Pendentes 
em janeiro 
de 2017 

Evolução 

DIS – processos disciplinares 112 2 18 100 30 -112 ê 

INS – processos de inspeção 96 3 91 119 68 -28 ê 

INQ – processos de inquérito 91 4 29 85 35 -56 ê 

ESC – processos de esclarecimento 65 5 211 181 95 27 é 

AUD – processos de auditorias 56 6 24 51 29 -27 ê 

FIS – processos de fiscalização 15 7 40 36 19 4 é 

CTO – processos de 
contraordenação 7 15 12 10 3 é 

AP – processos de prevenção e 
combate à fraude e corrupção 28 0 23 5 -28 ê 

APU – processos de 
acompanhamento de entidade 
pública 

20 0 15 5 -20 ê 

APV - processos de 
acompanhamento de entidade 
privada 8 

5 0 4 0 -5 ê 

Totais 495 428 626 296 -242 ê 

 

Dos dados acima resulta uma diminuição da pendência de 40%. 

 
A IGAS continuou a empenhar-se na diminuição da pendência acumulada, esforço iniciado 

em 2015, com a introdução do conceito na organização como fator estratégico e crítico de 

eficácia da atuação. A rápida tramitação e conclusão dos processos instaurados continuará a 

ser um ponto central na atividade de 2017, de forma a que os processos transitados de um ano 

para o seguinte seja o menor possível.  

 

                                         
2 Acresciam dois processos, sem registo identificado na aplicação informática de gestão processual 
3 Na contagem física de processos de janeiro de 2016 considerou-se mais um já instaurado em 2016, que ora se desconsidera 
4 Acrescia um processo, sem registo identificado na aplicação informática de gestão processual 
5 Na contagem física de processos de janeiro de 2016 consideraram-se quatro já instaurados em 2016, que ora se desconsideram 
6 Inclui todos os tipos de auditorias (AUD+AG+AD), excluindo uma sem registo identificado na aplicação informática de gestão processual 
7 Acresciam três processos sem registo identificado na aplicação informática de gestão processual 
8 Não se consideram para efeitos desta análise os 21 registos de “processos de gestão”, ou “sem processo” por se tratar de dossiers 
meramente documentais, sem natureza processual, identificados na contagem física de processos de janeiro de 2016 
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De notar que o reforço de verificação do cumprimento legal  em algumas áreas, se traduziu 

num acréscimo dos processos de fiscalização e contraordenação, com reflexos na pendência 

desse tipo de processos.  

Da mesma forma, tem-se optado por desenvolver processos de esclarecimentos, 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.  

   
Taxa de congestão processual e outras  

 

O QUAR integra também um objetivo de manutenção de uma taxa de congestão processual 

(processos pendentes face aos processos concluídos) em valor não superior a 45% 

(tolerância de 4%). Esta meta foi definida tendo em conta os valores de 2015 e a vontade de 

manter o ritmo de diminuição da pendência. 

A taxa de congestão processual na IGAS cifrou-se, no final do ano, em 47% (9). 

 

 

                                         
9 A título de exemplo, meramente comparativo, refere-se que a taxa de congestão processual do Tribunal de Contas, em 2014, 
era de 14% e a da Polícia Judiciária era de 56% (Processos entrados, findos e pendentes: Fontes de Dados: DGPJ/MJ: 
Fonte: PORDATA; Última atualização: 2015-11-03; PORDATA 29-07-2016) 
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Assim, os processos pendentes são menos de metade dos que se concluem.  

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

auditoria (57%). 

 

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 146% (10). 

Assim, a quantidade de processos concluídos é superior à de novos processos. 

 

                                         
10 A título de exemplo, meramente comparativo, refere-se que a taxa de resolução do Tribunal de Contas em 2014 era de 96% 
e a da Polícia Judiciária era de 103%  (idem) 
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As taxas de resolução mais elevadas referem-se aos processos de natureza disciplinar: o nº 

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% (11). 

Assim, a quantidade de processos que se conclui face à que é necessário concluir é de um 

pouco mais de metade.  

 

Processos de natureza disciplinar 
 

O QUAR consagrou um objetivo de reforço da eficiência da ação disciplinar, para o qual foi 

selecionado como indicador de execução a % de processos de natureza disciplinar com 

                                         
11 A título de exemplo, meramente comparativo, refere-se que a taxa de resolução do Tribunal de Contas em 2014 era de 88% 
e a da Polícia Judiciária era de 64% (idem) 
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medidas de contexto para 2017 
ambiente não propício ao controlo de prazos em 2016

instrução concluída no prazo médio estipulado em Plano de Atividades como sendo de 45 

dias úteis. 
 

Formulamos uma meta de [55%-65%] e o resultado aproximado que obtivemos foi de 57%, 

tendo a meta sido atinf.gida.  

 

Em 2015 tinha-se concluído não existir o 

melhor ambiente de monitorização e alerta 

de prazos, pelo que se previram medidas de 

contexto no sentido de propiciar um melhor 

ambiente de controlo de prazos para o ano 

seguinte. Todavia, estavam dependentes 

da obtenção atempada de recursos 

financeiros para desenvolvimento do 

sistema informático de gestão processual, o que só veio a acontecer no último trimestre de 

2016. O desenvolvimento do sistema está ainda em curso, mas irá contribuir para uma 

melhoria dos resultados deste indicador em 2017. 

 

Há que ter em conta, porém, que o controlo de prazos se refere não apenas ao trabalho do 

instrutor, mas sobretudo aos tempos e resposta das entidades da parte das quais se aguarda 

informações, peritagens e outras diligências. 

 

Oportunidade de melhoria: para além do desenvolvimento do sistema informático de 

gestão processual, modificar procedimentos internos, no sentido de agir sobre os motivos 

que estendem o período de instrução, como a ausência de resposta atempada por parte de 

entidades externas; solidificar o hábito de elaborar e fundamentar formalmente as solicitações 

de prorrogação inevitáveis, como as decorrentes dos tempos de peritagem. 

 

Este será um aspeto que exigirá redobrados esforços em 2017. 
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Atividade do GCCI12  
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 pelo menos 3 

medidas de dinamização do Grupo. Neste seguimento, previu-se: 

 

• Constituição de um Grupo Interno na IGAS para acompanhamento da matéria; 

• Elaboração de uma proposta de reformulação da estrutura e funcionamento do GCCI; 

• Concretização de contactos diretos regulares com auditores internos do MS e SNS. 

 

Assim: 

1 

Foram realizadas com regularidade reuniões do GCCI (Grupo Coordenador do Controlo 

Interno do MS), nas quais foi apresentado o Balanço da Atividade 2015, o Plano Ação 

para 2016, o Balanço da Atividade 2016 e Ações Perspetivadas para 2017 e discutidas 

atividades e inovações a desenvolver.  

2 Foi constituído na IGAS um Núcleo de Articulação do Controlo Interno (NACI) 

3 Foi realizada uma reunião com os Auditores Internos do MS e SNS 

4 
Foi aprovado novo Regulamento do GCCI e novo Modelo de Articulação 

Operacional entre serviços e organismos do MS e o GCCI, baseado em Pontos Focais. 

5 

Foram aprovadas 5 Instruções, relativas ao novo modelo de articulação, ao reporte da 

atividades do grupo, ao reforço dos RH dedicados à auditoria interna nas entidades do 

MS/SNS e ao desenvolvimento por parte destes de uma ação de auditoria em matéria de 

contratação pública em 2017.  

 
O novo Regulamento estabelece um modelo de articulação baseado em Pontos Focais, que 

não se confundem necessariamente com quem desenvolve, no seio de cada entidade, as tarefas 

associadas à articulação do controlo. Este modelo de funcionamento traz maior maleabilidade 

à distribuição interna de tarefas no seio das organizações minimizando a hipótese de dispersão 

da informação.  

                                         
12 Grupo Coordenador do Sistema de Controlo Interno do Ministério da Saúde 
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O novo modelo provou ser um sucesso, traduzindo-se numa designação de Pontos Focais e 
de reporte de informações de quase 100% 

A destacar o novo logotipo e imagem do GCCI: 

Nesta linha foi criado na IGAS o NACI, que resultou de uma necessidade sentida no âmbito 

da gestão interna da IGAS, relacionada com o trabalho no seio do GCCI e da sua articulação 

quer com os Auditores Internos do MS, quer com o Grupo Coordenador do SCI.  

O NACI tem a estrutura de um núcleo de apoio técnico à Direção da IGAS, funcionando 

como uma equipa de projeto, e desenvolve a atividade de articulação interna entre a Inspetora 

Geral, o GCCI, o Grupo de Trabalho da Prevenção da Fraude do MS, os Chefes de Equipa 

Multidisciplinar da IGAS, os Auditores Internos do MS e a Divisão de Controlo da Atividade 

e Planeamento da IGAS.  
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES E DE SUPORTE  
Formação, informação e atividade preventiva 
 

No âmbito do reforço da atividade preventiva a IGAS propôs-se em QUAR desenvolver 

pelo menos 6 ações ou medidas, de caráter genérico, de natureza preventiva, pedagógica ou 

de esclarecimento.  

No Plano de Atividades previu-se a possibilidade de desenvolver: 

 

• 2 sessões de informação pública; 

• 1 medida de apoio às entidades do MS e SNS no exercício das competências em matéria 

disciplinar (manual de ação disciplinar); 

• elaboração de um manual de contratação; 

• abertura de duas ações de formação a participantes externos 

 

Assim: 

1 Foi organizado um workshop sobre as relações entre os media e a Inspeção-Geral. 

2 
A IGAS recebeu a Open House da Rede Europeia de Combate à Fraude e Corrupção na 

Saúde (EHFCN – European Healthcare Fraud & Corruption Network) 

3 
A IGAS reviu e aligeirou o seu Manual de Ação Disciplinar, o qual continuará a ser 

divulgado em sessões formativas junto das entidades do SNS durante 2017 

4 
Realizaram-se ações de formações abertas à participação das Inspeções Regionais de 

Saúde dos Açores e da Madeira  

5 Foi elaborado um manual de procedimentos de auditoria em contratação 

6 Foi elaborado um manual de auditoria da IGAS 

 

Da Open House da EHFCN o balanço foi muito positivo. O evento foi muito participado (60 

portugueses e 42 estrangeiros) e mereceu elogios públicos ao nível dos temas abordados, da 

organização e do acolhimento aos participantes. Foi consensual a necessidade de estreitar a 

colaboração entre as entidades nacionais e internacionais no sentido de melhorar a 
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compreensão e a partilha das melhores práticas no combate à fraude e à corrupção no setor da 

saúde, com destaque para as situações transfronteiriças.  

Da workshop com os media, com balanço também muito positivo, resultaram como principais 

conclusões:           

 
 

 

O QUAR prevê também a melhoria da qualidade da informação prestada no âmbito da 

atuação da IGAS, contando como indicador de execução deste objetivo o nº de medidas de 

reformulação do website. 

No Plano de Atividades previu-se a introdução de melhorias como: 

 

• Limpeza e atualização de conteúdos; 

•  tipificação de FAQs;  

• Revisão e reorganização da componente dos normativos legais;  

• Inclusão de itens relativos a áreas temáticas; 

•  Reforço da área de informação relativa aos resultados da atividade inspetiva 

 

Assim: 

 

 

A IGAS e os órgãos de 
comunicação social têm que 

compreender as 
necessidades e os tempos 
de cada um, ajustar-se e 

conseguir geri-los

A IGAS e os órgãos de 
comunicação social têm de 
compreender e descodificar 

a linguagem própria no 
sentido de melhor 

esclarecer o cidadão

É importante compreender 
que há limites legais à 

divulgação da informação e 
responsabilidade moral em 

matérias sensíveis que 
interferem na esfera 

individual das pessoas

É necessário entender que a 
IGAS se articula com 

outras entidades públicas, e 
que, nesse âmbito, fica 
obrigada aos tempos e 

outras limitações, 
nomeadamente o sigilo a 

que todas as entidades estão 
sujeitas

É fundamental que se 
conheçam os limites legais 

da atuação da IGAS, em 
termos de matérias, de 
sujeitos, de prazos e de 
tempos – sujeição ao 

princípio da legalidade

Quer a IGAS quer os 
órgãos de comunicação 

social devem saber 
trabalhar para colocar o 

cidadão no centro do 
Sistema Nacional de Saúde
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A formação continuou a ser uma aposta da IGAS em 2016. 

Em QUAR ficou destacado como indicador a execução de formação comportamental. 

Estavam previstas várias ações, para todos os trabalhadores, a desenvolver ao longo dos 

vários meses do ano, iniciando-se no 1º trimestre e terminando em outubro. Todavia, não foi 

possível executá-las devido ao atraso na disponibilização de recursos financeiros.  

Estas ações de formação foram, no entanto, proporcionadas aos trabalhadores da Divisão de 

Gestão de Recursos, tendo a meta e o indicador do QUAR sido objeto de reformulação.  

 

Destaca-se o curso de formação proporcionado aos novos inspetores em período 

experimental na IGAS, tendo sido publicado o Regulamento deste período experimental para 

integração na Carreira Especial Inspeção.  

 

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

formação ou de caráter formativo, internas e externas:  

 

1 
Atualização ao dia do item Notícias com os principais acontecimentos na IGAS 

(celebração de protocolos, eventos, novos inspetores, etc) da informação institucional e 

relativa aos instrumentos de gestão 

2 
Foi introduzido um novo item relativo aos procedimentos concursais de recrutamento 

de RH para a IGAS, que é mantido permanentemente atualizado  

3 

Foi reformulado e atualizado o item relativo aos instrumentos de gestão, com a 

divulgação do novo Plano Estratégico da IGAS, do novo Código de Conduta, novo 

Plano de Prevenção de riscos de Gestão e de Corrupção, do questionário de 

Avaliação da Satisfação Interna, e um sub-item relativo a RH 

4 Inclusão de um novo item “Relatórios/Informações/Pareceres”  

5 Inclusão de um novo item “Dados estatísticos” 

6 Tipificação e disponibilização de FAQ 
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FORGEP - Curso de Formação em Gestão Pública 

Encontro Call 2016 no âmbito do EMPIR 

Balanced Scorecard – Customer Advisory Board 

Sessão de Esclarecimento INCM - DRE 

Gestão Estratégica e Análise de Risco  

Conferência Globalização da Contratação Pública 

Secretariado de Direção 

Conferência - As TIC e a Saúde no Portugal de Hoje  

Conferência - O Stresse no Trabalho: Um Desafio Coletivo para a Administração Pública 

Ação de Formação PACIS - Sonho (Sistema Integrado de Informação Hospitalar) 

Ação de Formação PACIS - Sclínico (PCE+Triagem) e (Sistema de Informação Clínica Hospitalar) 

A Criminalidade na Saúde - Estratégias de Combate, Resultados e Desafios 

Ação de Formação PACIS - RNP  (Registo Nacional de Profissionais) 

Ação de Formação PACIS - SGES   (Sistema de Gestão de Entidades de Saúde) 

Ação de Formação PACIS - PRVR  (Portal de Requisição de Vinhetas e Receituário) 

Conferência - Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Públicas - SNC-AC 

O desafio da Gestão de Projetos no Setor Público 

Ação de Formação PACIS o PEM (Prescrição Eletrónica Médica) 

Ação de Formação PACIS o SIM@SNS  (Sistema de Informação e Monitorização do SNS 

Os Hospitais Reforma e a Reforma do Serviço Nacional de Saúde 

EHFCN Open House 2016 - European Healthcare Fraud and Corruption Network 

CFInspetores Estagiários - Modulo I - Enquadramento, Organização e Funcionamento da IGAS 

CFInspetores Estagiários - Modulo IV - Contratação Pública 

CFInspetores Estagiários - Modulo II - Administração Pública e Direito Financeiro 
CFInspetores Estagiários - Modulo VI - Inspeção, Fiscalização e Deteção da Fraude, Corrupção e    
Infrações Conexas 
CFInspetores Estagiários - Modulo VII Auditoria  

CFInspetores Estagiários - Modulo III - Ética da Atividade Inspetiva e Prevenção da Corrupção 

CFInspetores Estagiários - Modulo V  - Procedimento Contraordenacional e Disciplinar  

CFInspetores Estagiários - Modulo V  - Procedimento Contraordenacional 

CFInspetores Estagiários - Modulo VII Auditoria  

Gestão Stress e Gestão de Conflito 

Conferência Gestão Documentação: Utopia e Realidade 

Seminário de Planeamento em Saúde  
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Cooperação institucional, nacional e internacional 
 

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

estratégicas da IGAS em 2015, à qual se deu continuidade.  

Foi mantido um objetivo em QUAR relativo a esta matéria, traduzido em dois indicadores, a 

saber: 

 

• Propostas ou assinaturas de protocolos (2) com entidades parceiras ou congéneres 

nacionais ou internacionais 

• Eventos de colaboração/cooperação promovidos (3) com entidades parceiras ou 

congéneres nacionais ou internacionais 

 

Assim, quanto aos protocolos:  

 

Quanto aos eventos de colaboração/cooperação, para além da realização do workshop sobre 

as relações entre os media e a Inspeção-Geral , da Open House da Rede Europeia de Combate 

1 
Foi assinado um Protocolo de Colaboração Institucional com a IGDN – Inspeção-Geral 

da Defesa Nacional, com vista à criação de sinergias, à partilha de informações e boas 

práticas e à formação contínua dos seus inspetores. 

2 
Foi assinado um Protocolo Colaboração Institucional com o CEJ – Centro de Estudos 

Judiciários, com vista à formação em matéria jurídica e judiciária dos seus inspetores e 

à consultoria técnica ou especializada, relativas a matérias das suas competências.  

3 

Foi assinado um Protocolo de Colaboração Institucional entre a IGAS e o IDEFF - 

Instituto Direito Economico Financeiro e Fiscal, com vista à formação contínua dos 

seus inspetores e à consultoria técnica ou especializada, relativas a matérias das suas 

competências. 

 

Foi ainda assinado por iniciativa externa um Protocolo de Colaboração entre a IGAS e a ERS 

– Entidade Reguladora da Saúde, OM – Ordem dos Médicos, OE - Ordem dos 

Enfermeiros e OF - Ordem dos Farmacêuticos, com vista ao desenvolvimento de ações 

conjuntas de partilha de informação, dados, conhecimentos Técnico-científicos. 
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à Fraude e Corrupção na Saúde e do meeting com os Auditores Internos do SNS no âmbito do 

GCCI é ainda de referir, ente outros: 

 

1 

A IGAS teve ainda participação ativa na Mesas Redonda do Conselho 

Coordenador do SCI, onde reforçou a necessidade de retomar a revisão da Matriz 

de Risco do SCI, e se voluntariou para conduzir os trabalhos do Grupo de Trabalho 

a constituir para o efeito. 

2 
A IGAS promoveu e levou ainda a cabo diversas reuniões com entidades 

parceiras, no sentido de estreitar relações e reforçar a cooperação, designadamente 

com o Centro de Estudos Judiciários, Ordem dos Enfermeiros, e outras. 

3 

Integrou também o Grupo de Trabalho para a Metrologia na Saúde, da 

Comissão Setorial da Saúde do Instituto Português da Qualidade, IP (IPQ), tendo, 

na sequência dos trabalhos do qual foram desenvolvidos guias de boas práticas, 

agora divulgados pelo IPQ 

4 
A Inspetora-Geral participou na Abertura Solene da Conferência sobre Gestão de 

Serviços de Saúde, organizada pela Escola Superior de Enfermagem de Santa 

Maria 

5 

A Inspetora-Geral presidiu ainda à sessão de abertura de um Top & Fast Meeting 

dedicado ao tema: Fluxo Seguro no Medicamento, promovido pela Associação 

Portuguesa de Engenharia e Gestão da Saúde em colaboração com um conjunto 

representativo de hospitais da região norte, que teve lugar no Conselho Regional do 

Norte da Ordem dos Médicos. 

6 
A participação como conferencista de um representante da IGAS no evento 

“Criminalidade na saúde - Estratégias de Combate, Resultados e Desafios”, 

coorganizada pelo Ministério da Saúde e pela Polícia Judiciária 

7 
III Seminário de Compras Públicas na Saúde, organizado pela SPMS, que decorreu 

a 6 de dezembro de 2016, tendo a Inspetora-Geral sido oradora no painel relativo à 

Visão do Fiscalizador.  
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Gestão e Inovação Organizacional   
Salienta-se ainda: 

 

1 
A elaboração do Plano Estratégico 2016-2018 de acordo com a adoção da 

metodologia de monitorização Balanced Scorecard e a adoção da Matriz da Estratégia 

da IGAS  

2 
A elaboração de um novo Código de Conduta e Ética da IGAS e a designação do 

Gestor do Processo de Gestão de Riscos do Plano de Prevenção de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas da IGAS 

3 

A nova forma de programação da atividade inspetiva da IGAS (em termos de inspeção, 

fiscalização e auditoria) por grandes áreas, temas mais específicos, e especificação 

do objeto e objetivo principal, com definição da tipologia e do nº de entidades a 

abranger em cada uma, assim como do início e fim previsto, calendarização 

aproximada e constituição das equipas executantes 

4 

As novas formas de análises em termos de controlo da atividade:  

- contagens físicas e análise processual e de pendência, incluindo taxas de congestão, 
de resolução e de eficácia processual;  

- distribuição de processos por tipo e por inspetor;  
- atividade por NUTS3;  
- análises de resultados estatísticos por temas;  
- análises de tempos médios de duração de ações inspetivas,  
- e outras 

6 
A elaboração do Léxico Operacional e da Matriz Temática de Intervenção, com 

vista ao preenchimento do Mapa de Risco da Saúde 

7 
A emissão de vários despachos e orientações internas para uniformização e 

clarificação e procedimentos 

8 A conclusão do procedimento concursal para recrutamento de 15 novos inspetores, 

iniciado com o Aviso n.º 13656/2015. É de salientar não se ter registado qualquer 
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litigância e recurso hierárquico. 

9 
A reorganização das Equipas Multidisciplinares e dos postos de trabalho de forma a 

acomodar os novos inspetores e dotá-los de instrumentos 

10 
A revisão do sistema informático de gestão documental e processual, ainda em 

curso previsivelmente até meados de 2017 

11 A organização dos dossiers permanentes das entidades objeto de ação inspetiva 

12 A Reformulação do repositório digital do conhecimento da IGAS 

13 
A reorganização do arquivo de processos e a reafectação de um espaço no edifício 

para o efeito 

14 A concretização célere de obras de conservação do edifício há muito necessárias 

15 
A elaboração e entrada em vigor do novo Regulamento do Horário de trabalho da 

IGAS e a revisão das modalidades horárias atribuídas aos funcionários 

16 
A elaboração e publicação do Regulamento do Período Experimental para 

integração na Carreira Especial Inspeção  

17 A elaboração de um Manual de Acolhimento 

18 A aplicação de um questionário de satisfação do ambiente interno 

19 
A concretização das consultas de medicina no âmbito do Sistema de Saúde e 

Segurança no Trabalho  

20 
A cerimónia de reconhecimento de mérito a colaboradores da IGAS pelo trabalho 

desenvolvido em 2015 
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No âmbito da Responsabilidade Social das Organizações, destacamos ainda aa 

disponibilização de um espaço para exposições de natureza artística e a elaboração 

do respetivo Regulamento de Utilização. 

 

O espaço de exposições abriu nas comemorações dos 36 anos da IGAS com uma 

exposição do pintor Gustavo Fonseca. 

A mostra esteve disponível gratuitamente de 19 de setembro a 20 de outubro, e contou 

com uma média de 9 visitantes diários, num total de mais de 200, na sua maioria de 

nacionalidade estrangeira (cerca de 70%).  

  

  

  IGAS/DCAP/UCP Fevereiro de 2017  


