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NOTA INTRODUTÓRIA 
 

O Plano Estratégico da IGAS apresenta os eixos de acção e as orientações estratégicas para os 

próximos três anos. Encontra-se de acordo com a sua Lei Orgânica e em função da estratégia e 

objectivos enunciados no Programa do XVIII Governo Constitucional e nas Grandes Opções do 

Plano para 2010-2013 no que se refere à Saúde. 

 

As linhas estratégicas da IGAS visam desenvolver uma maior proximidade com os Serviços de 

Saúde e com os seus profissionais e utilizadores – os principais agentes com os quais esta 

Inspecção-Geral deve interagir.  

 

A cobertura integral da intervenção da IGAS vai dos serviços da administração directa do Estado 

até aos particulares, estendendo-se a todos os estabelecimentos e serviços que integram o SNS, 

os restantes operadores, dos sectores privado e social da Saúde. 

Em termos financeiros, o universo de controlo da IGAS tem um “peso” significativo nas despesas 

públicas, notando-se que o total da despesa consolidada do Ministério da Saúde ascende, em 

2010, a 9504,5 milhões de euros representando 5,7% do PIB e 15,9% da despesa da 

Administração Central (fonte: Relatório OE2010 – Politicas Sectoriais parra 2010 e Despesa 

Consolidada). 

A experiência de trinta anos de actividade no controlo do sector da saúde dá à Inspecção-Geral 

um conhecimento profundo e privilegiado do mesmo, o que representa uma mais-valia 

inquestionável para o seu desempenho. 

 

Esta Inspecção-Geral continuará a contribuir, no âmbito da sua missão, de forma empenhada, 

para a melhoria dos indicadores da acessibilidade, da produtividade e de gestão, ou seja, a dar 

especial enfoque ao desígnio nacional neste sector – Obter Ganhos em Saúde. 
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MISSÃO 

 

A IGAS tem por missão assegurar o cumprimento da lei e elevados níveis técnicos de 

actuação, 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 colectivas, com ou sem fins 

lucrativos. 
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CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE 
 

AMBIENTE EXTERNO 

Dentro dos factores externos que podem influenciar a actividade da IGAS, três dos mais 

relevantes são certamente: 

 as reformas em curso, não só na Administração Pública, em geral, como, em particular, 

no sector da saúde; 

 a necessidade de intensificação da "cultura de controlo" na Administração Pública; 

 a mediatização crescente dos temas da saúde. 

 

Na génese das reformas da saúde estiveram preocupações com a optimização dos recursos 

afectos ao sector, face ao aumento tendencial da despesa, conforme evolução dos valores da 

despesa total consolidada do Ministério da Saúde em milhões de euros, dos anos 2008, 2009 e 

2010, apresentada no Gráfico nº1. (Fontes: Relatório OE 2008,2009 e 2010). 

 

Gráfico nº 1 - Despesa Total Consolidada do Ministério da Saúde 
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Este aumento tem sido gerador de fortes pressões orçamentais no financiamento público, como 

consequência da inovação tecnológica indutora de acréscimos de custos, de ineficiências 

técnicas e económicas na afectação dos recursos, bem como do envelhecimento da população, 

em resultado do aumento da esperança de vida, a que está associado o acréscimo da prestação 

de cuidados continuados a pessoas socialmente dependentes. A estes factores acresceram a 

insatisfação dos utentes com a rigidez do funcionamento do sistema de saúde e uma maior 

exigência dos cidadãos para com o funcionamento dos serviços públicos. 

 

As reformas visam incrementar a eficiência e a produtividade do sistema, assegurando a 

solidariedade e a equidade no acesso a cuidados de qualidade, exigidos pelos utentes, na sua 

dupla condição de consumidores de cuidados de saúde e de contribuintes que, através dos 

impostos, financiam a despesa dos serviços públicos. 

 

Para a consecução daqueles objectivos, introduziram-se mecanismos de mercado e de 

competição entre prestadores de cuidados num modelo clássico de sistema de saúde 

fortemente centralizado, caracterizado pela integração financiador-prestador, em que a 

autoridade se exercia pela via hierárquica, sem lugar à negociação.  

 

A separação entre entidade financiadora e entidades prestadoras de serviços de saúde teve um 

papel determinante, permitindo o desenvolvimento de mecanismos de financiamento 

relacionados com a produção e o desempenho e, designadamente, a negociação e a 

contratualização de serviços, pretendendo-se favorecer a eficiência na afectação de recursos, 

com a explicitação de compromissos e motivações económicas para a alcançar. 

 

Das referidas reformas resulta, designadamente, uma maior importância das novas modalidades 

de gestão pública (parcerias público privadas, empresarialização de hospitais públicos, 

contratualização de serviços com entidades privadas), a introdução de mecanismos competitivos 

entre os próprios operadores na captação de doentes/utentes e a introdução da lógica 

empresarial, com a consequente valorização da eficiência, remuneração em função da produção, 

racionalização de recursos e maximização de resultados, sem prejuízo da qualidade. 
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ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO 

Especificamente, no que se refere às reformas no sector da saúde, e em particular do SNS, 

previstas para 2010-2012, salientam-se três grandes áreas: 

 

 a promoção da saúde e de prevenção das doenças, em que constituem elementos centrais 

da política de saúde a promoção de estilos de vida indutores de saúde e a informação aos 

cidadãos, como estímulo para a adopção de comportamentos saudáveis;  

 o reforço do sistema de saúde, salientando-se as medidas a adoptar nas redes de cuidados 

primários, hospitalares e continuados, com particular ênfase na reforma da organização 

interna dos hospitais, bem como na promoção do acesso, qualidade e segurança na 

prestação de cuidados aos utentes; 

 a sustentabilidade financeira do SNS, em que as principais medidas a tomar se inserem na 

política de recursos humanos, na melhoria da gestão, nas novas tecnologias de informação 

e comunicação e na política do medicamento. 

 

As políticas de saúde definidas para a actual legislatura serão alinhadas, de forma coerente e 

fundamentada, no novo Plano Nacional de Saúde 2011-2016, instrumento estratégico já em 

elaboração que assentará em 4 pilares fundamentais, qualidade dos cuidados e segurança do 

doente, equidade e acesso adequado aos cuidados, promoção da cidadania, politicas saudáveis. 

 

As reformas referidas conjugadas com o alargamento do âmbito da intervenção da IGAS 

colocaram novos desafios e obrigam à adopção de metodologias adequadas a um “universo de 

controlo” que passou a abranger uma multiplicidade de operadores, com diferentes estatutos 

jurídicos, em lugar de um conjunto de entidades públicas que funcionavam como “unidades 

orçamentais”, financiadas através de orçamentos históricos com base na despesa, que, até 

então, constituíram o campo privilegiado de intervenção da Inspecção-Geral. As formas de 

controlo das novas modalidades de gestão pública, não deixando de constituir um  desafio e um 

risco,  são encaradas como uma oportunidade para promover a mudança e a modernização da 

Inspecção-Geral, reforçando o seu papel no exercício do controlo sectorial da saúde e 

institucionalizando formas de intervenção adequadas a cada uma delas. 
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No que concerne à da necessidade de intensificação da “cultura de controlo” na Administração 

Pública referem-se, por um lado, as recentes orientações para a tomada de medidas de 

prevenção da corrupção e de infracções conexas emitidas pelo Conselho de Prevenção da 

Corrupção (criado em 2008) e, por outro lado, o processo de consolidação orçamental, num 

contexto em que a promoção da sustentabilidade e da qualidade das finanças públicas adquire 

uma importância acrescida. 

 

A mediatização dos temas de saúde, vivida nos últimos anos e ainda em crescendo, origina um 

conjunto de reacções por parte dos cidadãos, enquanto utentes do sistema de saúde, 

conscientes dos seus direitos e dos mecanismos que a lei coloca à sua disposição, para a sua 

defesa e garantia, nos quais a IGAS tem um papel fundamental. Neste domínio, reconhecendo-se 

a legitimidade e a importância do papel da comunicação social na correcta informação do 

cidadão e no estímulo que pode constituir para os serviços de saúde, importa que fique 

garantido o funcionamento normal dos serviços e acautelada a tranquilidade dos profissionais e 

dos doentes, bem como salvaguardado o curso normal dos procedimentos e o respeito pelos 

princípios que os informam, designadamente a confidencialidade e a protecção de dados. 

 

Finalmente, refira-se a livre circulação de utentes dos serviços de saúde da União Europeia, a 

livre circulação de profissionais de saúde bem como os investimentos privados na prestação de 

cuidados de saúde apresentam-se como uma tendência que merece uma especial atenção. 
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AMBIENTE INTERNO 

 

Factores principais de ordem interna que influenciam a actividade planificada da IGAS: 

 o volume de solicitações provenientes das instituições e serviços e dos próprios utentes 

do SNS; 

 o alargamento da sua missão aos sectores privado e social, designadamente com as 

novas competências recentemente atribuídas quer na auditoria aos Centros que 

ministram Técnicas de Procriação Medicamente Assistida quer na fiscalização aos 

Centros de Avaliação Médica e Psicológica (Regulamento da Habilitação Legal para 

Conduzir). 

 a avaliação do desempenho organizacional de organismos e serviços do sector da saúde, 

conforme previsto no Sistema de Gestão Integrada da Avaliação de Desempenho. 

 

Para este efeito, importa requalificar recursos humanos, dotando-os das competências 

específicas para a execução destas novas tarefas e para maior eficácia no seu desempenho 

profissional.  

 

A escassez dos recursos humanos, face ao universo de controlo, impõe uma adequada selecção 

de prioridades das acções a desenvolver, pelo que importa prosseguir o aperfeiçoamento dos 

instrumentos de gestão e, em particular, da melhoria do planeamento e do sistema de 

indicadores do controlo de gestão. 

 

Assim, identificados os ambientes externo e interno, apresenta-se a VISÃO da IGAS: 
 

 

 

 

 

 

Um serviço de excelência no controlo das actividades em saúde 

 

VISÃO 
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PROCESSOS CHAVE 

Para prosseguir a sua missão, a actividade da IGAS assenta nos cinco processos chave 

representados no diagrama anterior.  

 

 

TIPIFICAÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS 
 

 

Em termos estratégicos consideram-se os principais produtos/serviços prestados pela IGAS, no 

âmbito das suas competências, os seguintes (cfr. artigo 4º do Decreto-Lei n.º 275/2007, de 30 de 

Julho): 

Produtos/Serviços-chave     
  

Auditorias financeiras  

  

Auditorias de desempenho organizacional  

  

Auditorias técnicas, clínicas  

  

Inspecções temáticas  

  

Inspecções normativas e de qualidade  

  

Acções de fiscalização e de verificação  

Auditoria Inspecção Fiscalização

Acção disciplinar
Acção contra-
ordenacional
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Acções de contra-ordenação  

  

Acções disciplinares e acções de natureza disciplinar (sindicâncias, inquéritos e 

disciplinares) 

 

 

 

Produtos/Serviços – Auxiliares   
  

Pareceres  

  

Informações  

  

Estudos técnicos  

  

Colaboração com organismos nacionais e internacionais, designadamente os serviços 

centrais do MS, EHFCN, as Regiões Autónomas, as Ordens Profissionais, as instituições do 

sistema judicial e outros organismos de controlo. 

 

  

As acções de sensibilização e formação sobre normas e procedimentos em vigor na área 

da Saúde 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS CLIENTES E PARCEIROS 
 

 

A IGAS integra a administração directa do Ministério da Saúde sendo o seu principal interlocutor 

o Gabinete da Ministra da Saúde. Encontrando-se a IGAS ao serviço do cidadão, e estando 

dotada de autonomia técnica, o que permite a prossecução de intervenções por iniciativa 

própria, na sequência de participações dos utentes dos serviços de saúde, de profissionais de 

saúde e dos próprios órgãos dos estabelecimentos de saúde, estes integram o universo dos seus 

clientes. 

 

Para além das instituições que integram o SNS, os restantes serviços centrais e serviços 

personalizados do Ministério da Saúde, bem como os operadores dos sectores privado e social 

são, enquanto tais, destinatários dos serviços prestados pela IGAS, uma vez que a lei permite  
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que, no âmbito da sua autonomia, possam beneficiar directamente e por iniciativa própria 

desses mesmos serviços. 

 

Assim, apresenta-se o conjunto de clientes com diferentes necessidades e expectativas. 

 

 

 

Para uma melhor identificação e contextualização dos “clientes” da IGAS apresenta-se um 

diagrama de relações entre os clientes, o seu “peso” relativamente ao “poder” e ao interesse 

para a Inspecção-Geral. Na análise estratégica da IGAS, são considerados diferentes 

stakeholders, com diferentes “pesos””, “níveis de interesse”  e “poder” num ponto de vista da 

metodologia Balanced Scorecard 1. 

 

 

 

 

 

                                                             

1 “Implementação do Balanced Scorecard no Estado – Gerir a performance estratégica para a 

criação de valor público”, Jorge Caldeira (Editora Almedina, 2009) 
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De referir que devido às características especificas da actividade da IGAS, alguns parceiros, são 

também destinatários dos serviços prestados, por esta Inspecção-Geral, ou colaboram com esta 

Inspecção-Geral, designadamente em actividades formativas. 
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Parceiros Relevantes 
  

Organismos integrados ou sob a tutela do MS, no âmbito de colaboração institucional  

  

Conselho Coordenador de Sistema de Controlo Interno  

  

Tribunal de Contas  

  

Conselho de Prevenção da Corrupção  

  

Inspecções-Gerais e Regionais e autoridades policiais  

  

Ministério Público e Tribunais  

  

Provedoria de Justiça  

  

Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural  

  

Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (Tribunal Constitucional)  

  

Ordens e Associações Profissionais  

  

Associações de utentes da saúde e de defesa dos direitos do consumidor  

  

Instituto Nacional de Administração  

  

Instituto Superior de Ciências da Administração  
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PROCESSO E MECANISMOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 
 

A elaboração do Plano Estratégico teve em conta o Programa do XVIII Governo Constitucional e 

as Grande Opções do Plano 2010-2013, bem como as obrigações decorrentes do controlo 

orçamental e responsabilidade financeira previsto na Lei de Enquadramento do Orçamento do 

Estado (Lei n.º 91/2001, de 20/8, republicada pela Lei n.º 48/2004, de 24/8) e as decorrentes de 

legislação avulsa entretanto publicada, relevando-se: 

 

- Lei n.º 41/2007, de 24/08 – Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos utentes 
do Serviço Nacional de Saúde; 

- Lei n.º 16/2007, de 17/04 e Portaria n.º 741-A/2007, de 21/06 - Inspecção aos estabelecimentos 

de saúde oficiais (públicos) onde se realizem interrupções voluntárias da gravidez; 

- DR n.º 5/2008, de 11/02 - Auditorias aos Centros que ministram técnicas de PMA;  

- DL n.º 313/2009, de 27/10 - Fiscalização aos Centros de Avaliação Médica e Psicológica. 

Na sua elaboração estiveram sempre presente as linhas de acção prioritárias do Programa do 

Governo e das Grandes Opções do Plano para 2010-2013, Saúde: um valor para todos, 

concretamente: 

 Reforma dos Cuidados da Saúde Primários; 

 Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados; 

 Cuidados de Saúde Hospitalares; 

 Recursos Humanos; 

 Política do Medicamento; 

 Requalificação das Estruturas Hospitalares; 

 Tecnologias de Informação e Comunicação; 

 Sustentabilidade Financeira do Serviço Nacional de Saúde; 

 Serviços Partilhados; 

 Plano Nacional de Saúde. 

Neste contexto o processo da sua elaboração, que contou com o envolvimento dos funcionários 

da Inspecção-Geral, insere-se de forma abrangente nos três grandes objectivos estratégicos 

definidos para a IGAS. 
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OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS E LINHAS ESTRATEGICAS 
 

PARA O PERÍODO 2010-2012 

 

A IGAS prosseguirá a sua missão tendo por lema servir a saúde, servir as pessoas. A sua 

actividade continuará a assentar na gestão por objectivos e na materialização dos resultados 

obtidos nas suas intervenções de controlo, avaliação, fiscalização e acção disciplinar, de acordo 

com as exigências dos princípios e regras em que assenta a moderna Gestão Pública. 

 

A IGAS tem como visão ser reconhecida como uma instituição de excelência no controlo das 

actividades em saúde.  

 

Neste contexto, a Inspecção-Geral, enquadrando-se nas políticas definidas pelo Ministério da 

Saúde, pretende afirmar-se e ser reconhecida como um serviço de referência na verificação do 

cumprimento da lei pelos diversos intervenientes no sector da saúde e na promoção da 

qualidade dos cuidados prestados pelo Sistema de Saúde, bem como da boa gestão dos recursos 

públicos afectos à saúde. 

 

Concretização da Estratégia da IGAS  

 

Como linha condutora da actuação da IGAS, em termos de estratégia, aponta-se o reforço do seu 

papel como entidade de controlo sectorial na área da saúde e a consequente promoção da 

melhoria do controlo operacional, por parte dos organismos do Ministério da Saúde ou por este 

tutelados, consolidando-se a IGAS como uma instituição de referência no âmbito do controlo. 

Neste sentido, a planificação para 2010-2012 tem em vista: 

 

 contribuir para a melhoria da acessibilidade, segurança e qualidade na prestação de 

cuidados de saúde aos doentes, promovendo a efectiva gestão do risco no Sistema de 

saúde; 

 contribuir para uma gestão eficiente dos recursos e para a luta contra o desperdício nos 

estabelecimentos e serviços do Mistério da Saúde ou por este tutelados. 
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Ciente dos desafios apresentados na actual conjuntura económica, financeira a IGAS traça os 

seus objectivos estratégicos e as suas linhas de orientação estratégica. 

 

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS DA IGAS 
 

  

Incrementar as acções preventivas no âmbito da actuação da 
IGAS 

Objectivo Estratégico 1 

(OE1) 
  

Obter ganhos de eficiência na actividade da IGAS Objectivo Estratégico 2 

(OE2) 
  

Melhorar a qualidade dos serviços prestados 
Objectivo Estratégico 3 

(OE3) 
  

 

 

 

LINHAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 

 

OE 1 

 

O E 2 

 

OE 3 

1. Promover a sustentabilidade financeira do SNS e a 

luta contra o desperdício, com enfoque nos fluxos 

com maior expressão financeira ou nos domínios com 

maior risco material; 

   

1.1. Intensificar o exercício do controlo sectorial na 

área da saúde. 
   

1.2. Continuar a dar prioridade às acções de controlo 

financeiro e do desempenho organizacional nos 

organismos e serviços do Ministério da Saúde, 

ou por este tutelados; 

   

1.3. Acompanhar a execução das Parcerias Público-

Privadas no âmbito da saúde; 
   

1.4. Prosseguir as acções de controlo da despesa 

com medicamentos; 
   

1.5. Continuar a acompanhar a execução dos acordos 

celebrados com entidades do sector público e 

social; 

   

1.6. Verificar a aplicação dos subsídios atribuídos a 

entidades privadas; 
   

1.7. Promover o aumento do grau de acolhimento 

das recomendações formuladas em acções 

anteriores. 
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2. Continuar a dar prioridade à verificação do acesso 

aos cuidados prestados pelos estabelecimentos do 

SNS e do sector convencionado. 

   

3. Continuar a dar prioridade às acções sobre a 

avaliação da segurança do doente e qualidade dos 

serviços prestados pelo sistema de saúde, incluindo 

os cuidados prestados pelos sectores privado e social. 

   

4. Aprofundar a proximidade com o cidadão, intervindo, 

em função de eventuais queixas apresentadas, 

seguindo o “rasto” das queixas / denúncias / 

reclamações. 

   

5. Privilegiar as situações de maior gravidade ou 

melindre, no desenvolvimento das acções 

disciplinares: 

   

5.1. quando forem visados elementos do grupo de 

pessoal dirigente; 

   

5.2. quando houver indícios de fraude e corrupção 

ou de negligência grave na assistência prestada. 
   

6. Realizar acções de formação e visitas específicas a 

estabelecimentos e serviços públicos, em termos de 

orientação técnica sobre a matéria disciplinar. 

   

7. Realizar acções de prevenção e investigação de 

detecção de situações de fraude e corrupção 
   

8. Continuar a melhorar o sistema de informação para a 

gestão 

   

9. Promover a formação dos trabalhadores nas áreas de 

actuação da IGAS 

   

10. Aperfeiçoar os instrumentos de trabalho, adequando-

os às normas e padrões internacionais. 
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ANÁLISE AMBIENTAL SWOT 

 

 

Pontos Fortes  Pontos Fracos 

Alargamento do universo das entidades a 

auditar. 

Conhecimento privilegiado do sector. 

A avaliação de desempenho de Muito Bom, 

desta Inspecção-Geral da Srª Ministra da 

Saúde(2008). 

 

 Necessidade de reengenharia dos 

processos (de auditoria, inspecção, 

fiscalização e acção disciplinar) com o 

objectivo de melhorar a eficácia, 

eficiência e qualidade dos produtos da 

IGAS. 

Necessidade de aperfeiçoamento dos 

sistemas de informação do MS e do SNS 

(interoperabilidade e fiabilidade). 

Recursos humanos escassos. 

   

Ameaças  Oportunidades 

Expectativa de um acentuado crescimento 

das despesas com saúde (públicas e privadas), 

em consequência do envelhecimento da 

população    

Mediatização crescente dos temas da saúde. 

Novas modalidades de gestão pública 

(parcerias público privadas, empresarialização 

de hospitais públicos, contratualização de 

serviços com entidades privadas e do sector 

social, …). 

 O prestígio da actuação da IGAS 

impulsiona o aumento de solicitações 

dos stakeholders. 

Alargamento do universo das entidades 

passíveis de intervenção pela IGAS 

(Serviços Centrais, entidades privadas de 

saúde).  

Consciência da necessidade de 

prevenção e luta contra a fraude e 

corrupção. 

 

 

 

 

 




