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APRESENTAÇÃO 
 

Com o Plano de Actividades da IGAS para 2011, dar-se-à continuidade ao trabalho que 

tem vindo a ser efectuado, alinhando estratégias e recursos, à luz do traçado em 

matéria de saúde, tanto nas Grandes Opções do Plano 2010 – 2013 (aprovadas pela Lei 

n.º 3-A/2010, de 28 de Abril), como no Programa do XVIII Governo Constitucional.  

A nova cultura de gestão na Administração Pública Portuguesa assenta na prossecução 

de objectivos e na medição de resultados do desempenho. Gerir não se reduz a reagir 

aos acontecimentos, é, sobretudo, prever e planear, diagnosticando áreas de melhoria, 

implementando iniciativas nesse sentido e promovendo boas práticas, relevando-se, em 

particular, o aprofundamento da luta contra o desperdício e a fraude em saúde. 

Nesta linha, o planeamento das actividades para o próximo ano é, por certo, fulcral na 

vida da IGAS e, consequentemente, no desempenho dos seus trabalhadores e na 

relação com os destinatários e partes interessadas das actividades prosseguidas.  

Sob o lema Servir a saúde, servindo as pessoas, os projectos nele previstos 

pressupõem uma maior proximidade e interacção desta Inspecção-Geral com os 

Serviços de Saúde, com os seus profissionais e, outrossim, com os utilizadores.  

E as Distinções de Mérito alcançadas pela IGAS em 2009 e 2010, no âmbito da 

avaliação dos Serviços, relativamente aos desempenhos de 2008 e 2009, 

respectivamente, constituem, por um lado, um estímulo para a persistência nos bons 

desempenhos e, por outro lado, responsabilidade acrescida que não se enjeita e a que 

se procurará continuar a responder positivamente. 

O Inspector-Geral, 

(Fernando César Augusto) 

Os Subinspectores-Gerais, 

(José Martins Coelho)                                    (Maria Edite Soares Correia)  
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Servir a Saúde 

Servindo as Pessoas 
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I. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

I.1 Caracterização do ambiente 

I.1.1 Ambiente externo 

Dentre os factores externos que influenciam 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 reconhecida necessidade de 

intensificação da "cultura de controlo" na Administração Pública e 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, 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 e gestão dos recursos, bem como do envelhecimento da população, em 

resultado do aumento da esperança de vida, a que está associado o crescente volume 

de cuidados integrados prestados a pessoas socialmente dependentes. A estes factores 

acresceram ainda 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 
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afectação de recursos, com a explicitação de compromissos e motivações económicas 

para a alcançar. 

Das referidas reformas resultam, 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.  

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

SNS, salientam-se três grandes áreas: 

− da promoção da saúde e da 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. Neste sentido, encontra-se em curso o processo de 

elaboração do novo Plano Nacional de Saúde 2011-2016, que será estruturado 

em 4 pilares fundamentais: qualidade dos cuidados e segurança do doente, 

equidade e acesso aos cuidados, sustentabilidade e promoção da cidadania e de 

políticas saudáveis. Neste contexto, a IGAS assumiu o compromisso de incluir no 

“Guião do Procedimento de Inspecção aos ACES” indicadores relacionados com o próximo 

Plano, bem como o de contribuir para a concepção, o planeamento e a execução de acções 

inspectivas alinhadas com os propósitos deste mesmo Plano; 

− 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; 

− e 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 reformas referidas conjugadas com o alargamento do âmbito da intervenção da IGAS  

colocaram novos desafios e impuseram a adopção/actualização 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 
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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.  

E tal acarreta a necessidade de acompanhamento e análise do desempenho das 

instituições públicas, e, em particular, da avaliação do controlo financeiro operacional 

exercido pelos órgãos de auditoria interna dos serviços públicos do Ministério da Saúde 

ou por este tutelados, designadamente no que concerne ao controlo efectivo da 

facturação dos serviços prestados pelas entidades dos sectores privado e social bem 

como no que respeita à verificação da utilização dos dinheiros públicos pelos seus 

beneficiários de acordo com os fins para que foram destinados. 

 Na sua qualidade de entidade de controlo sectorial da saúde, a IGAS prosseguirá, em 

primeira linha, a avaliação, e também o apoio ao funcionamento, dos referidos órgãos, 

na perspectiva combinada de pedagogia e responsabilização, com o objectivo de 

reforçar o exercício efectivo das funções de auditoria e controlo financeiro no sector da 

saúde. 

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 de 

responsável pelo exercício do controlo financeiro no sector da saúde, e 

institucionalizando formas de intervenção adequadas a cada uma delas. 

A necessidade de intensificação da "cultura de controlo" na Administração Pública 

ganhou uma nova acuidade em resultado das solicitações do Conselho de Prevenção 

da Corrupção, recentemente criado, aos organismos de auditoria e de inspecção, no 

sentido de verificarem se as entidades sob o seu controlo dispõem e aplicam 

efectivamente os planos de gestão de riscos de corrupção e infracções conexas, e em 

particular nas áreas da contratação pública e da atribuição de benefícios que, de acordo 

com os levantamentos já efectuados contêm riscos elevados de corrupção que importa 

prevenir através dos pertinentes planos de prevenção. 

 
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. 
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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. 

No contexto Europeu, a actividade da IGAS é ainda influenciada pela circulação de 

profissionais de saúde bem como de investimentos privados para a prestação de 

cuidados de Saúde no espaço europeu; por outro lado, virá ainda a ter de adaptar-se ao 

disposto na Directiva sobre a prestação de cuidados de saúde transfronteiriços (em 2ª 

“leitura” no Parlamento Europeu), nos termos da qual os cidadãos europeus que 

procurem cuidados de saúde noutro Estado-membro terão direito a cuidados iguais ou 

similares aos que lhes seriam prestados no seu próprio país.  
 

Estas condições estão a impor um estreitamento mais aprofundado da cooperação com 

as entidades congéneres da IGAS nos restantes países europeus. 

 

I.1.2 Ambiente interno 

Um dos principais factores de ordem interna que influencia a actividade planificada da 

IGAS é o volume de solicitações provenientes das instituições e serviços e dos próprios 

utentes do SNS, neste último caso, através de reclamações enviadas directamente para a 

IGAS ou remetidas pelos estabelecimentos hospitalares, pelas entidades prestadoras de 

cuidados de saúde primários e de cuidados continuados integrados, pelos gabinetes 

governamentais, bem como por outras entidades externas ao sistema de saúde, tais 

como os Tribunais, o Ministério Público, a Provedoria de Justiça, os Grupos 

Parlamentares e outros organismos inspectivos, entre outras. 

Para além desse factor, a actividade da IGAS em 2011 continuará a reflectir o 

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

competências recentemente atribuídas quer nas acções inspectivas aos Centros que 

ministram Técnicas de Procriação Medicamente Assistida (Decreto Regulamentar n.º 

5/2008, de 11/02) quer na fiscalização aos Centros de Avaliação Médica e Psicológica (al. 

b) do art.º 39º do Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 313/2009, de 27/10). 
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No que concerne ao Sistema de Gestão Integrada da Avaliação de Desempenho, a IGAS, 

por determinação da tutela, iniciou, no corrente ano, auditorias à aplicação do SIADAP 2 

(avaliação dos dirigentes) e do SIADAP 3 (avaliação dos trabalhadores), dirigidas a 

organismos e serviços tutelados pelo Ministério da Saúde que não aplicaram os referidos 

Sistemas. Neste campo, a Inspecção-Geral poderá ainda vir a ser chamada a avaliar o 

desempenho organizacional dos organismos e serviços do sector da saúde (SIADAP1), o 

que, a verificar-se constituirá, também um alargamento da sua actividade a uma nova 

área de intervenção.  

Para dar resposta a estes desafios, a IGAS prosseguirá a requalificação dos seus 

recursos humanos, dotando-os das competências específicas para a execução destas 

novas tarefas e para maior eficácia no seu desempenho profissional. Ainda no âmbito da 

formação profissional, importa continuar a dar particular atenção à formação inicial dos 

inspectores e dos técnicos superiores, de modo a capacitá-los com as competências 

específicas para o desempenho de funções no sector da saúde e na IGAS, em concreto.  

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

selecção de prioridades das acções a desenvolver, concretamente através do 

aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão e, em particular, da melhoria dos sistemas 

de planeamento e controlo de gestão. 

Com o objectivo de melhorar a eficácia e a eficiência da IGAS, pretende-se prosseguir a 

utilização das novas tecnologias de informação, com recurso à reengenharia dos 

processos, de modo a melhorar a qualidade dos seus “produtos” (relatórios de auditoria, 

inspecção, fiscalização e acção disciplinar). 

Como pontos fortes do ambiente interno da Inspecção-Geral, salienta-se o conhecimento 

privilegiado do sector da saúde, os poderes dos inspectores e o empenho dos gestores de 

topo na promoção da qualidade. 

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

Inspecção-Geral um conhecimento profundo e privilegiado do sector, o que representa 

uma mais valia inquestionável para o seu desempenho. 

A Lei Orgânica da IGAS confere ao Inspector-Geral e aos inspectores da saúde poderes 

que os distinguem dos profissionais de qualquer outra entidade, concretamente, o 

exercício da acção disciplinar e o acesso aos processos clínicos.  
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O empenho dos gestores de topo na promoção da qualidade e na melhoria contínua do 

desempenho, designadamente através da implementação da Common Assessment 

Framework, com a participação directa ou indirecta dos colaboradores da IGAS através 

das diferentes estruturas da instituição. 
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I.2 Identificação dos clientes  

 
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 que, no âmbito da sua autonomia, possam beneficiar directamente e por 

iniciativa própria desses mesmos serviços. 

 

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

ponto de vista da metodologia Balanced Scorecard 1. 

No que concerne aos principais parceiros da IGAS, refere-se a Inspecção-Geral de 

Finanças e as outras Inspecções-Gerais e Regionais, o Instituto Nacional de 

Administração, as associações de utentes da saúde, as associações de defesa dos 

direitos do consumidor, a Autoridade para os Serviços de Sangue e da Transplantação, o 

Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, a Autoridade para a Segurança 

Alimentar e Económica, a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (Tribunal 

Constitucional), o Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural, o 

Conselho de Prevenção da Corrupção, a Provedoria de Justiça, o Ministério Público e os 

Tribunais, bem como as ordens e associações profissionais que são também destinatários 

de muitos dos serviços prestados pela IGAS.  

  

                                                           
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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I.3 Tipificação dos serviços 

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

seguintes (cfr. artigo 4º do Decreto-Lei n.º 275/2007, de 30 de Julho): 

− auditorias financeiras, nomeadamente as previstas no artigo 62º da Lei do 

Enquadramento do Orçamento do Estado, auditorias de desempenho 

organizacional e auditorias técnicas, designadamente as clínicas; 

− inspecções temáticas, normativas e à qualidade;  

− acções de fiscalização e de verificação, bem como a instauração e instrução de 

processos de contra-ordenação, cuja competência lhe seja legalmente cometida;  

− auditorias disciplinares e processos de natureza disciplinar (sindicâncias, 

inquéritos e disciplinares); 

− pareceres no âmbito da acção disciplinar; 

− acções de sensibilização, informação e formação sobre as normas e 

procedimentos em vigor na área da Saúde, cuja aplicação a IGAS deva 

especialmente acompanhar. 

Outros serviços prestados na sequência da colaboração com organismos nacionais e 

internacionais no âmbito das suas atribuições, designadamente os serviços centrais do 

Ministério da Saúde, a rede Europeia contra Fraude e Corrupção na Saúde (EHFCN), as 

Regiões Autónomas, as Ordens Profissionais, as instituições do sistema judicial e outros 

organismos de controlo. 
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I.4 Processo e mecanismos de elaboração do plano 

O plano de actividades da IGAS para o ano de 2011 foi elaborado de acordo com o 

previsto na legislação em vigor, tendo em conta as especificidades decorrentes da 

inserção desta Inspecção-Geral no Sistema de Controlo Interno da Administração 

Financeira do Estado (SCI). 

O processo da sua elaboração, que contou com o envolvimento dos trabalhadores da 

Inspecção-Geral, insere-se nos três grandes objectivos estratégicos definidos: Melhorar a 

eficácia da actuação da IGAS, Incrementar a eficiência nas acções desenvolvidas e 

Melhorar a qualidade dos serviços prestados.  

A sua actividade centra-se nas quatro áreas de competências, correspondentes às 

principais áreas operativas, a saber, auditorias, inspecções, acções de fiscalização e 

acção e auditoria disciplinar, complementado com as acções previstas nas áreas de apoio 

à gestão e de suporte à actividade operativa.  

As instituições que são objecto das diversas intervenções da IGAS, não são identificadas 

no presente plano de actividades por se considerar que essa publicitação poderia 

acarretar um estigma de sujeição a uma suspeita indefinida, bem como pelo facto de 

algumas das acções concretizadoras dos projectos previstos no Plano poderem ser 

objecto de redefinição, suscitada quer pela tutela, quer por esta Inspecção-Geral, no 

âmbito da sua autonomia técnica.  
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II. OBJECTIVOS E ESTRATÉGIA 

II.1 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. 

Para o cumprimento da sua missão, prossegue as seguintes atribuições: 

• Verificar o cumprimento das disposições legais e das orientações aplicáveis por 

qualquer entidade ou profissional, no domínio das actividades em saúde; 

• Auditar as instituições e serviços integrados no Ministério da Saúde ou por este 

tutelados; 

• Verificar a correcta utilização pelas entidades privadas de fundos públicos de que 

tenham beneficiado; 

• Inspeccionar as actividades e prestações de saúde desenvolvidas por entidades 

públicas e privadas, integradas ou não no Sistema de Saúde; 

• Desenvolver a acção e a auditoria disciplinares em serviços e organismos do 

Ministério da Saúde ou por este tutelados; 

• Efectuar acções de prevenção e detecção de situações de corrupção e de fraude. 

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 Sistema português de saúde.  

O universo de controlo abrange, em termos de operadores: 

− os organismos da administração directa e indirecta do Estado no                        

âmbito do Ministério da Saúde (15);  

− os estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional de Saúde, que incluem, 6 

Unidades Locais de Saúde, 55 estabelecimentos hospitalares, 2 dos quais em 
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regime de parceria público privada, e 72 Agrupamentos de Centros de Saúde 

(ACES); 

− e 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 a dotação do Ministério da Saúde no Orçamento do 

Estado para o ano corrente atingiu o montante de 9 504,5 milhões de euros, 

representando cerca de 15,9% da despesa da Administração Central2.  

  

                                                           
2 Fonte: Relatório OE 2010 Ministério da Saúde - Despesa Total Consolidada 
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II.2 Linhas estratégicas 

II.2.1  Estratégia da IGAS  

A IGAS prosseguirá a sua missão tendo por lema servir a saúde, servindo 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 instituição 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 e pelo Serviço Nacional de 

Saúde, bem como da boa gestão dos recursos públicos afectos à saúde. 
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De acordo com o seu Código de Ética, em vigor a partir do início do ano corrente, a IGAS 

pauta a sua actuação, fundamentalmente, pelos valores da integridade, respeito, 

confiança, espírito de equipa e profissionalismo. Os referidos valores têm por objectivo 

definir padrões de comportamento que norteiem os seus trabalhadores no dia-a-dia, 

potenciando o desempenho organizacional, de forma a cumprir a missão e a alcançar, no 

médio e longo prazo, a visão assumida pelo Inspector-Geral.  

Em 2011, a sua actuação continuará a ser balizada pelos grandes objectivos estratégicos 

já definidos, orientados fundamentalmente para a eficácia, eficiência e qualidade, 

consubstanciados na melhoria da eficácia na actuação da IGAS, no incremento das 

medidas de eficiência nas acções desenvolvidas e na promoção da melhoria contínua da 

qualidade dos serviços.  

A elaboração do Plano de Actividades teve em conta o Programa do XVIII Governo 

Constitucional e as Grandes Opções do Plano 2010-2013, bem como as obrigações 

decorrentes do controlo orçamental e responsabilidade financeira previstas 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).  

 

Para a elaboração do Plano relevaram ainda a aprovação recente: 

 

- do Programa de Gestão do Património Imobiliário do Estado 2009-2012 (RCM n.º 

162/2008, de 24 de Outubro e Portaria n.º 95/2009 de 29 de Janeiro) que impõe a 

adopção de mecanismos que assegurem o controlo e adequação da gestão do 

património, no quadro da prossecução efectiva do concreto interesse epúblico a 

que os bens em causa se destinem; 

 
− e dos requisitos mínimos para o exercício da actividade das clínicas ou 

consultórios dentários (Portaria n.º 268/2010, de 12 de Maio) ao abrigo do n.º 4 do 

artigo 1.º, do artigo 25.º e do artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 279/2009, de 6 de 

Outubro (regime jurídico das unidades privadas de serviços de saúde). 

 

II.2.2 Grandes Opções do Plano 2009-2013 

As principais linhas de actuação política no campo da saúde, preconizadas no ponto 

1.2.3. Saúde: um valor para todos das Grandes Opções do Plano 2009-2013, orientam-
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se “no sentido da modernização e aprofundamento do Serviço Nacional de Saúde, num 

quadro de sustentabilidade financeira e de cooperação com os sectores social, 

cooperativo e privado.”  
 

No campo específico das acções de promoção da saúde e de prevenção das doenças, 

e na sequência da avaliação intercalar do actual Plano 2004-2010, já foi iniciada a 

elaboração do Plano Nacional de Saúde 2011-2016, para o qual a IGAS já apresentou o 

seu contributo.  
 

Quanto ao reforço do SNS, salientam-se as medidas a adoptar nas redes de cuidados 

primários, hospitalares e continuados, bem como no acesso, qualidade e segurança na 

prestação de cuidados aos utentes. 

A Reforma dos Cuidados de Saúde Primários constitui a maior transformação interna de 

sempre do SNS, desde a sua criação. Neste âmbito, o Governo prevê que, até 2013, as 

Unidades de Saúde Familiar abranjam todo o território nacional. Para além deste 

objectivo, prevê ainda a criação, até 2012, em todos os municípios do País, de unidades 

de cuidados na comunidade (abrangendo cuidados domiciliários integrados para idosos 

e pessoas em situação de dependência) e a criação, até ao final de 2011, das unidades 

de saúde pública nos Agrupamentos de Centros de Saúde. Por último desenvolver-

se-ão os mecanismos de contratualização das ARS com os ACES e destes com as 

respectivas unidades funcionais, valorizando o acesso e a qualidade dos cuidados 

prestados na avaliação da actividade dos serviços. 
 

Quanto à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, serão reforçados 

incentivos à criação de mais unidades, de forma a antecipar para 2013 a concretização 

das metas previstas para 2016; assim, até final de 2013 serão acrescentadas mais 

10.000 camas às cerca de 4000 já disponibilizadas pela Rede. No quadro da reforma da 

Saúde Mental, a RNCCI passará a contar, a partir de 2010, com unidades de cuidados 

integrados especializados em saúde mental. Outro objectivo é a criação de equipas 

multidisciplinares de Cuidados Paliativos nos estabelecimentos do SNS, que prestem 

apoio domiciliário a doentes sem perspectiva de cura e/ou em intenso sofrimento.  
 

A reforma dos Cuidados de Saúde Hospitalares assenta na reorganização interna dos 

hospitais, na gestão mais eficiente dos seus recursos e na melhoria da sua 

sustentabilidade financeira, procurando garantir-se sempre o acesso e a qualidade dos 

serviços prestados.  
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A requalificação do parque hospitalar prosseguirá, estando prevista a construção dos 

Hospitais de Vila Franca, de Lisboa Oriental e do Algarve que se juntam às seis que se 

encontram em fase de construção (Braga, Guarda, Amarante, Lamego, Pediátrico de 

Coimbra e Loures).  
 

No que se refere à boa gestão e à sustentabilidade do SNS, as principais medidas a 

tomar pelo Governo inserem-se na política de recursos humanos, na melhoria da gestão 

do SNS, nas novas tecnologias de informação e na política do medicamento. 
 

Quanto aos recursos humanos da saúde, o Governo prossegue o incremento das vagas 

para os cursos de medicina, enfermagem e restantes áreas de saúde. A formação 

médica será reorientada para áreas de escassez de recursos, nomeadamente a 

Medicina Geral e Familiar, e será estimulada a fixação de médicos internos que ocupem 

vagas preferenciais. As carreiras técnicas da Saúde devem constituir um requisito e um 

estímulo para o percurso de diferenciação profissional, marcado pela avaliação e etapas 

exigentes. Neste sentido, foram já aprovadas uma carreira única para os médicos, 

organizada por áreas de exercício profissional, extensiva a todas as instituições do SNS, 

quer sejam do sector público administrativo, empresarial do Estado ou geridos pelo 

sector privado no âmbito das parcerias público-privadas (Decretos-Lei n.ºs 176/2009 e 

177/2009, ambos de 4 de Agosto) bem como o regime da carreira especial de 

enfermagem (Decretos-Lei n.ºs 247/2009 e 248/2009, ambos de 22 de Setembro). 
 

O financiamento do SNS deverá ser continuar a ser realizado através do Orçamento do 

Estado, e a sua sustentabilidade deverá ser assegurada através de uma gestão 

orientada para a obtenção de mais eficiência, esgotando todos os instrumentos de 

combate ao desperdício, bem como da existência de um esforço continuado na 

monitorização do seu desempenho.  
 

Mantêm-se ainda os propósitos de elevar a eficácia e eficiência do sistema, sendo disso 

exemplo a procura da redução dos prazos de pagamento a fornecedores, distinguindo 

os gestores com melhor desempenho. 
 

A distribuição de recursos financeiros no SNS deve ser realizada com o aprofundamento 

dos mecanismos de contratualização ao longo de todo o sistema, utilizando modelos de 

financiamento indutores de responsabilização e eficiência, a par da elevação dos 

ganhos de saúde para os cidadãos. 
 

De igual modo, será aumentado o número e o valor dos serviços partilhados na saúde, 

reconhecida que é a enorme economia que a agregação da prestação de serviços pode 

trazer ao funcionamento de serviços públicos com problemas e necessidades comuns.  
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No que se refere à promoção da Qualidade dos cuidados prestados pelo SNS, serão 

desenvolvidas iniciativas relativas à adopção de boas práticas e de normativos de 

qualidade bem como ao desenvolvimento de mecanismos de gestão de risco, que 

assegurem o aumento da segurança do doente (nomeadamente, qualidade da 

prescrição, utilização racional do medicamento, prevenção e luta contra a infecção e a 

promoção de processos de acreditação).  

As Tecnologias da Informação e Comunicação na saúde justificam um particular 

empenho, enquanto instrumento de facilitação do acesso, melhoria da qualidade e 

aumento da eficiência. Neste âmbito, o principal desafio visa assegurar que, até ao final 

de 2012, todos os portugueses possuam um registo de saúde electrónico. Constituirão 

ainda prioridades centrais: 
 

− a concretização de uma rede de nova geração, com alta capacidade, e o 

desenvolvimento de serviços que ela vem possibilitar; 

− e a generalização de serviços de base electrónica, ao dispor dos cidadãos e das 

instituições do SNS  (marcação de consultas no Centro de Saúde, visualização da 

posição do utente na lista de inscritos para cirurgia,  prescrição desmaterializada 

de receituário e meios complementares de diagnóstico, entre outros).  

Quanto à política do Medicamento, aspecto essencial do sistema público e responsável 

por parte muito considerável da despesa do SNS, destaca-se: 
 

− a promoção da prescrição electrónica, com a desmaterialização de todo o circuito 

administrativo do medicamento, tendo sido introduzida a obrigatoriedade da 

prescrição dos medicamentos por via electrónica a partir de 1 de Março de 2011 

(Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 de Outubro);   

− a promoção da generalização da prescrição por DCI e continuar a promover o 

recurso a medicamentos genéricos. 

 

II.2.3 Concretização da Estratégia da IGAS em 2011 

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 
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Saúde ou por este tutelados, consolidando-se a IGAS como uma instituição de referência 

no âmbito do controlo. Neste sentido, a planificação para 2011 tem em vista: 

• contribuir para a melhoria da acessibilidade, segurança dos doentes e qualidade 

na prevenção da doença e na prestação de cuidados de saúde, promovendo a 

efectiva gestão do risco no Sistema de Saúde; 

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

desperdício, tendo como prioridade o exercício do controlo financeiro e a auditoria 

do desempenho dos estabelecimentos e serviços do SNS. 

Assim, no tocante às linhas concretas de actuação para 2011, optou-se por: 

a) no que respeita à acessibilidade, continuar-se-à a dar prioridade à verificação do 

acesso aos cuidados prestados pelos estabelecimentos do SNS e do sector 

convencionado, bem como à organização e funcionamento das unidades de saúde 

integradas nos ACES.  

b) quanto à qualidade e segurança dos serviços prestados pelo sistema de saúde, 

incluindo os  prestados pelos sectores privado e social, a intervenção da IGAS 

incidirá sobre: 

- a qualidade da prescrição e a utilização racional do medicamento; 

− a avaliação do controlo da infecção, quer nos estabelecimentos e serviços do SNS 

quer em unidades privadas de saúde com internamento; 

− a aplicação do novo regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios 

hospitalares públicos (DL n.º 220/2008, de 12 de Novembro);  

− as unidades de saúde onde se realizem interrupções voluntárias da gravidez.  

- os Centros que ministram técnicas de Procriação Medicamente Assistida - nos 

termos de protocolo celebrado com o Conselho Nacional de Procriação 

Medicamente Assistida (previsto no  art.º  8.º, nº 2 do D. R. n.º 5/2008, de 11 de 

Fevereiro, na redacção dada pelo D. R. n.º 1/2010, de 26 de Abril); 
 

- os serviços de sangue e os estabelecimentos com actividade na área dos tecidos 

e células – mediante protocolo celebrado com a Autoridade de Serviços de 

Sangue e Transplantação; 
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- o licenciamento e fiscalização das unidades privadas de saúde; 
 

− e a análise de eventuais queixas (Whistle blowing), que poderão dar origem a 

intervenções não programáveis junto de entidades privadas, para verificação das 

condições de funcionamento em aspectos cujos requisitos específicos devam 

obedecer a licenciamento. 

c) no que concerne à sustentabilidade financeira do SNS e à luta contra o 

desperdício, a IGAS terá como principal prioridade o aprofundamento do exercício 

do controlo sectorial, promovendo o exercício efectivo do controlo operacional nos 

organismos do sector com funções de pagamento, de modo a fomentar a 

existência e  a operacionalização de mecanismos de controlo da legalidade e da 

boa gestão financeira dos dinheiros públicos e a sua correcta aplicação nos fins 

para que são destinados.  

Tendo em conta as orientações dadas pela tutela (em despacho exarado sobre o 

Plano Estratégico da IGAS 2010/12) será dada prioridade ao controlo da despesa 

com medicamentos, tanto ao nível da utilização racional do medicamento como 

das despesas das entidades hospitalares e com os medicamentos dispensados 

em farmácias de oficina.  

Por outro lado, será dada será dada continuidade: 

− ao acompanhamento das Parcerias Público-Privadas no âmbito da saúde; 

− às auditorias financeiras, concretamente as realizadas ao abrigo do n.º 2 do 

art.º 62.º da LEO; 

− às auditorias ao desempenho organizacional;   

− à execução dos acordos com entidades dos sectores privado e social para 

prestação de cuidados de saúde continuados. 

Prevê-se ainda a realização de outras acções inspectivas de natureza temática e 

normativa, destacando-se (para além do follow up de acções realizadas em anos 

anteriores) a avaliação do sistema de certificação de incapacidade temporária e de 

atribuição de subsídio de doença e o acompanhamento da aplicação do regime de 

impedimentos e incompatibilidades previsto no novo quadro legal das carreiras médicas 
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bem como o cumprimento do previsto no Programa de Gestão do Património Imobiliário 

(PGPI), por parte das Administrações Regionais de Saúde.  

d) Na área da acção e auditoria disciplinar: 

− mantendo os esforços que vêm sendo feitos, no sentido do exercício da acção 

disciplinar pelos próprios dirigentes dos estabelecimentos e serviços, reforçar-se-á 

a realização de auditorias disciplinares que contribuam para uma cada vez maior 

autonomia e auto-suficiência dos estabelecimentos e serviços neste âmbito; 

− na actividade investigatória serão privilegiadas as situações de maior gravidade ou 

melindre, designadamente, quando forem visados elementos do grupo de pessoal 

dirigente e quando houver indícios de fraude e corrupção (v.g., na área dos 

medicamentos) ou de negligência grave na assistência prestada;    

− na área da função de orientação técnica, serão realizadas acções de 

sensibilização sobre a relevância disciplinar das reclamações registadas no 

Sistema Sim-Cidadão. 

e) estando previsto no Programa do Governo, “um sério esforço de prevenção e 

combate à acção delituosa, designadamente à criminalidade organizada e económico-

financeira, bem como à corrupção” e tendo a IGAS como uma das suas atribuições (al. 

e) do n.º 2 do art.º 2º do Decreto-Lei n.º 275/2007, de 30 de Julho), a realização de 

“acções de prevenção e detecção de situações de corrupção e de fraude, será dada 

prioridade a esta matéria, de modo transversal, abrangendo quer as acções de natureza 

preventiva quer as de natureza disciplinar. No âmbito das acções de natureza 

preventiva, será dada particular atenção à verificação dos procedimentos de controlo 

interno e da tomada de medidas de prevenção de riscos de corrupção nos organismos a 

auditar (e, em particular, as decorrentes da actividade do Conselho de Prevenção da 

Corrupção), com o objectivo de reduzir ocasiões e circunstâncias propiciadoras da 

corrupção. Do mesmo modo, nas acções de natureza disciplinar, será dada prioridade à 

investigação de casos concretos detectados pela Inspecção-Geral.     

Existindo protocolos com a IRAS da RAM, com o Alto Comissariado para a Imigração e 

Diálogo Intercultural e com a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (Tribunal 

Constitucional) e estando a IGAS filiada na Rede Europeia de Combate à Fraude e 

Corrupção na Saúde, poderão decorrer daqui diversas acções não previstas. 
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No que concerne à organização interna, dar-se-à continuidade aos procedimentos 

concursais, iniciados em 2010, com vista ao recrutamento de inspectores e técnicos 

superiores previstos no mapa de pessoal e indispensáveis para a concretização das 

acções previstas neste Plano de Actividades. 

Por forma a potenciar os resultados a alcançar com a sua actuação, a IGAS continuará 

a desenvolver esforços, quer em termos de modernização dos meios de apoio às suas 

actividades operacionais (elaboração e actualização de manuais de procedimentos e 

sistema informático), quer em termos de formação adequada dos seus recursos 

humanos.  

Com o objectivo de incrementar a eficiência operacional, prosseguir-se-à: 

− a  padronização dos procedimentos técnicos, designadamente, através da 

elaboração e actualização de manuais e guiões, e do aumento do nível de 

utilização dos sistemas de informação; 

− a melhoria contínua do sistema de informação para a gestão dos processos 

(GRP), de modo a disponibilizar a informação pertinente para a gestão e a 

melhorar o planeamento e controlo da actividade.  

No que se refere à melhoria da Qualidade dos serviços prestados, a IGAS continuará a: 

− aperfeiçoar as competências dos seus trabalhadores; 

− aperfeiçoar os seus instrumentos de trabalho, adequando-os às normas e padrões 

internacionais, e, em particular, às normas internacionais de auditoria;  

− reforçar a motivação dos trabalhadores, através da melhoria da comunicação 

interna e da sua participação na melhoria contínua do desempenho da IGAS. 

No âmbito da Qualidade, a IGAS irá implementar em 2011 as “Acções de Melhoria” 

decorrentes do processo de implementação da Common Assessment Framework 

(CAF), iniciado no ano anterior.   

A Inspecção-Geral continuará a aprofundar a proximidade aos cidadãos, 

designadamente através do Serviço Informativo, com atendimento telefónico ou 

presencial, esclarecimento e orientação dos utentes ou profissionais de saúde e da 

monitorização do Sistema SIM-Cidadão, uma estrutura à qual foi atribuída a 

responsabilidade pelo acompanhamento e monitorização, a nível regional e nacional, 
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das exposições apresentadas pelos utentes do SNS. Na mesma linha, será criado um 

espaço no sítio da IGAS para FAQ – Perguntas Frequentes. 
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III. ACTIVIDADES PREVISTAS E RECURSOS 

III.1 Áreas de Competências 

III.1.1  Auditorias 

A área de auditoria tem por objectivo avaliar a actividade das instituições e serviços, 

através do controlo financeiro e orçamental, da avaliação do desempenho 

organizacional e do acompanhamento da execução de projectos ou acções. Abrange 

dez projectos, com carácter plurianual, relativos ao acompanhamento e avaliação do 

controlo operacional, à execução das operações orçamentais e à avaliação do 

desempenho organizacional.  

Relevam-se ainda as auditorias ao acompanhamento das parcerias público-privadas, 

designadamente para a construção de novos hospitais, à facturação de medicamentos e 

à verificação da execução de contratos com entidades dos sectores privado e social, 

concretamente: 

a) Controlo financeiro sectorial exercido nos organismos e serviços do Ministério da 

Saúde ou por este tutelados:  

a.1. Acompanhamento da actividade dos órgãos de auditoria das Administrações 

Regionais de Saúde;  

a.2. Acompanhamento dos resultados da actividade das unidades de auditoria interna 

e dos órgãos de fiscalização das ARS e dos Hospitais, EPE; 

a.3. Avaliação do controlo interno de Hospitais, EPE (continuação). 

b) Auditoria a Parcerias Público-Privadas no âmbito da saúde (continuação); 

c) Auditorias ao abrigo do n.º 2 do art.º 62.º da Lei do Enquadramento Orçamental, 

também incluídas no plano para 2010 do Sistema de Controlo Interno da 

Administração Financeira do Estado, abrangendo um instituto público e entidades do 

sector público empresarial e do sector público administrativo: 

c.1. Serviço Central/Regional; 

c.2. Estabelecimento hospitalar da Região do Alentejo; 

c.3. Estabelecimento hospitalar da Região Norte; 

c.4. Estabelecimento hospitalar da Região de Lisboa e Vale do Tejo.  
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d) Auditoria ao desempenho organizacional a Hospital da Região de Lisboa e Vale 

do Tejo (ao abrigo do n.º 1 do art. 62.º da Lei de Enquadramento Orçamental); 

e) Auditoria à execução de acordos com entidades dos sectores privado e social 

para prestação de cuidados de saúde continuados (cont.);  

f) Auditorias à despesa com medicamentos (cont.);  

g) Auditorias direccionadas ao cumprimento do sistema integrado de avaliação do 

desempenho; 

h) Auditorias clínicas; 

i) Auditoria aos processos de licenciamento e fiscalização das unidades privadas 

de saúde; 

j) Verificação do cumprimento das recomendações emitidas no âmbito de 

auditorias anteriores.   

 

III.1.2 Inspecções  

A realização de inspecções temáticas, normativas e à qualidade ocupa uma posição 

central na actividade da IGAS. No presente plano de actividades, as inspecções 

temáticas e normativas, decorrentes das linhas estratégicas já mencionadas, incidem 

sobre: 

a) A organização e o funcionamento dos Agrupamentos de Centros de 

Saúde/Unidades Locais de Saúde, EPE; 

b) O acesso aos cuidados de saúde (em cumprimento da al. f) do art.º 4º da Lei 

41/2007, de 24 de Agosto); 

c) O funcionamento do Gabinete do Utente/Cidadão em estabelecimentos e 

serviços de saúde;  

d) A aplicação do Novo Estatuto do Gestor Público nos estabelecimentos em 

organismos e serviços do Ministério da Saúde ou por este tutelados 

(cumprimento do despacho ministerial de 30/06/2010); 

e) A avaliação das medidas implementadas, a nível nacional, com vista a melhorar 

a qualidade da prescrição médica e da utilização racional do medicamento (2.ª 

Fase); 
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f) A aplicação do regime de impedimentos e incompatibilidades previsto no novo 

quadro legal das carreiras médicas; 

g) Os sistemas de certificação da incapacidade temporária e de atribuição de 

subsídio de doença (acção conjunta com a Inspecção-Geral do Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade Social); 

h) Levantamento dos mecanismos de controlo implementados nos 

estabelecimentos para combater o desperdício e prevenir a apropriação indevida 

de bens de consumo de hospitalar;  

i) O encaminhamento das reclamações com relevância disciplinar registadas no 

Sistema Sim-Cidadão; 

j) A inventariação do património das Administrações Regionais de Saúde no 

quadro do novo Programa de Gestão do Património Imobiliário (PGPI); 

k) O planeamento das altas clínicas nos estabelecimentos hospitalares do SNS e a 

comunicação com os familiares dos doentes (Follow-up do Processo n.º 12/2005 

– IT); 

l) A prevenção e a sinalização das quedas dos doentes em ambiente hospitalar 

(Follow-up do Processo n.º 3/2008 – INS); 

m) A articulação dos estabelecimentos de saúde com os Gabinetes de Medicina 

Legal (Follow-up do Processo n.º 9/2009 – INS).  

No âmbito das inspecções direccionadas à qualidade dos actos e serviços, destaca-se  

a) Inspecções aos Centros que ministram técnicas de PMA (Procriação 

Medicamente Assistida) – protocolo celebrado com o Centro Nacional de 

Procriação Medicamente Assistida nos termos do Decreto Regulamentar n.º 

5/2008, de 11 de Fevereiro; 

b) Inspecções aos estabelecimentos que tenham actividade na área dos tecidos e 

células (colaboração com a ASST – Lei n.º 12/2009, de 26 de Março); 
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c) Inspecções a Serviços de Sangue (continuação da colaboração com a ASST) – 

Decreto-Lei n.º 267/2007, de 24 de Julho; 

d) Inspecções aos estabelecimentos de saúde oficiais onde se realizem 

interrupções voluntárias da gravidez - Lei n.º 16/2007, de 17 de Abril e Portaria 

n.º 741-A/2007, de 21 de Junho.   

 

III.1.3 Fiscalização 

Nesta área operacional, prevê-se a realização das seguintes acções:  

a) Acções de Fiscalização junto de clínicas dentários, incluindo as unidades 

indicadas pelos médicos aderentes ao Programa Nacional de Saúde Oral  

(PNSO);   

b) Acções de Fiscalização aos Centros de Avaliação Médica e Psicológica (CAMP) 

– alínea b) do n.º 1 do artigo 39.º do Regulamento da Habilitação Legal para 

Conduzir, aprovado pelo Decreto-lei n.º 313/2009, de 27 de Outubro; 

c) Fiscalização do funcionamento das comissões controlo da infecção junto de 

unidades privadas de saúde;  

d) Intervir, em função de eventuais queixas apresentadas, de que a IGAS tenha 

conhecimento, junto de entidades privadas, ou de outros organismos, para 

verificação das condições de funcionamento em aspectos cujos requisitos 

específicos devam obedecer a licenciamento, ou para verificação do próprio 

processo de licenciamento – seguindo o “rasto” das queixas / denúncias / 

reclamações. 

 

III.1.4 Acção e Auditoria Disciplinares 

Mantendo os esforços que vêm sendo feitos, no sentido do exercício da acção 

disciplinar pelos próprios dirigentes dos estabelecimentos e serviços, a IGAS, sem 

prejuízo da instrução dos processos cuja competência lhe cabe em exclusivo 

(processos em que sejam visados ou arguidos dirigentes superiores), bem como 

daqueles em que, pela sua gravidade ou especial melindre, esteja desaconselhada a 

instrução pelos próprios estabelecimentos e serviços, privilegiará o apoio em termos 
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de resolução de dúvidas (mediante serviço informativo específico), reforçando a sua 

acção em termos de auditorias disciplinares e em termos de acções de formação que 

contribuam para uma cada vez maior autonomia e auto-suficiência dos 

estabelecimentos e serviços. 

Assim, mais concretamente: 

a) Em termos de acção disciplinar, na actividade investigatória a desenvolver pela 

IGAS serão privilegiadas as situações de maior gravidade ou melindre, 

designadamente quando forem visados elementos do grupo de pessoal dirigente, 

quando houver indícios de fraude ou corrupção (vg. na prescrição de 

medicamentos), bem como de negligência grave na assistência prestada (v. g., 

com morte ou sequelas graves;  

b) No que respeita a auditorias disciplinares, a IGAS procurará realizar, na linha do 

que vem fazendo, auditorias disciplinares aos estabelecimentos que ainda não 

tenham sido objecto de auditorias disciplinares; 

c) Em termos de função de orientação técnica, serão também realizadas visitas 

específicas ao maior número possível de estabelecimentos, para resolução, de 

forma mais personalizada, das dúvidas e dificuldades sentidas no exercício da 

acção disciplinar; 

d) Existindo um protocolo com a Inspecção Regional dos Assuntos Sociais (IRAS) 

da Região Autónoma da Madeira (RAM), poderão decorrer daqui diversas 

acções impossíveis de prever. 

III.2 Apoio Técnico e de Suporte à Actividade Operativa  

III.2.1 Sistemas de Informação e Planeamento   

Na vertente dos sistemas de informação e planeamento e da formação profissional, as 

prioridades para 2011, são: 

a) Planeamento e controlo de gestão 

− Manutenção e monitorização do sistema de gestão da actividade inspectiva (DUI 

- Dia Útil Inspector); 

− Manutenção da aplicação para a gestão da formação; 
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− Melhoria contínua, numa perspectiva mais integradora com as actividades da 

IGAS, do sistema de informação para a gestão dos processos (GPR) - 

disponibilização de informação pertinente para a gestão da IGAS, 

nomeadamente para a elaboração automática de relatórios e indicadores.   

b) Desenvolvimento de Competências e Qualificação dos Recursos Humanos  

Nesta matéria, a IGAS continuar a dar a maior atenção à qualificação dos seus 

trabalhadores e, em particular, do seu corpo inspectivo. De acordo com o presente 

Plano de Actividades, foi elaborado o plano anual de formação para 2011, onde se 

prevê, designadamente, o número de horas de formação e as competências a 

desenvolver. O referido plano de formação privilegia as áreas alinhadas com a 

modernização do desempenho da Administração Pública, a qualidade, as tecnologias de 

informação assim como as competências necessárias para a realização de auditorias 

financeiras e do desempenho organizacional. Realçam-se a frequência do curso de 

“Introdução ao Controlo Financeiro”, a promover em 2011 pelo Instituto Nacional de 

Administração e pelo Conselho Coordenador do SCI - Sistema de Controlo Interno da 

Administração Financeira do Estado (como formação base para trabalhadores 

recrutados para a carreira especial de inspecção) bem como as acções de formação 

com vista ao desenvolvimento de competências em matéria de Contabilidade Pública, 

vertente patrimonial. 

 

Na linha dos anos anteriores, prosseguir-se-à em 2011 a realização de conferências 

sobre temas relevantes para a actividade inspectiva na área da saúde.  

c) Melhoria dos Sistemas de Informação 

Em 2011, a IGAS prosseguirá a modernização do seu sistema de informação, 

prevendo-se como principais acções, no domínio das Tecnologias da Informação e 

Comunicação:  

− Disponibilização, no sítio recentemente criado na Internet, de um conjunto de 

informações, atinentes às suas atribuições e actividades desenvolvidas, passíveis 

de divulgação bem como de formulários de suporte a acções inspectivas.  

− Dada a importância da simplificação administrativa e tendo em vista a agilização 

de respostas junto dos cidadãos, será criado um espaço no sítio da IGAS para 

FAQ’s – Perguntas Frequentes. 
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− Igualmente, prosseguir-se-à a actualização dos dossiers permanentes das 

entidades passíveis de controlo bem como das pastas temáticas.  

d) Promoção da Qualidade - CAF 

Na sequência das orientações do programa do XVIII Governo Constitucional, no que 

concerne à qualidade dos serviços da Administração Pública e da Saúde em particular, 

a IGAS promoverá a implementação da estrutura comum de avaliação - CAF (Commom 

Assessment Framework).  

Com esta implementação, pretende-se consolidar a qualidade e a excelência dos 

serviços prestados, numa perspectiva de Gestão da Qualidade Total, seguindo os 

padrões internacionais de Qualidade. 

e) Sistema SIM Cidadão 

Tendo o Ministério da Saúde criado, em 2005, uma estrutura à qual atribuiu a 

responsabilidade pelo acompanhamento e monitorização, a nível regional e nacional, 

das exposições apresentadas pelos utentes do Serviço Nacional de Saúde no Gabinete 

do Utente ou no Livro de Reclamações [o Observatório Nacional de Apoio ao Sistema 

SIM Cidadão – Despacho n.º 5081/2005 (2ª série), de 14 de Fevereiro de 2005], a IGAS 

acompanha o movimento de reclamações introduzidas no Sistema, particularmente, no 

tocante às que motivarem a instauração de procedimentos de natureza disciplinar ou a 

participação ao Ministério Público, bem como as que forem objecto de desistência por 

parte dos reclamantes. Neste âmbito, cabe ainda sublinhar a importância para a IGAS 

da informação sobre as reclamações ocorridas, numa perspectiva de análise de risco 

subjacente à programação das acções inspectivas a realizar pela Inspecção-Geral. 

f) Serviço Informativo 

Em 2011, a IGAS manterá o Serviço Informativo, com atendimento telefónico ou 

presencial, esclarecimento e orientação dos utentes ou profissionais de saúde que se 

dirijam à Inspecção-Geral para obter informações relacionadas com matérias integradas 

nas suas atribuições. 
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III.3 Actividades não enquadradas em projectos 

A IGAS, pela natureza das suas atribuições, colabora com diversas entidades na 

prossecução de finalidades comuns e participa em vários projectos, visando aspectos 

específicos com conexão na área da saúde. Nesta colaboração, sobressai a actividade 

resultante da sua integração no Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno da 

Administração Financeira do Estado (SCI), instituído pelo Decreto-Lei n.º 166/98, de 25 de 

Julho. 

Em 2011, a IGAS procurará estabelecer canais de comunicação e troca de informação 

com as associações representativas dos doentes e dos utentes dos serviços de saúde, 

com o objectivo de melhor se aperceber dos seus problemas e aspirações, actividades 

desenvolvidas e tipo de apoios recebidos.  

Na sua linha de actuação de servir as pessoas e servir a saúde, a IGAS procurará 

estabelecer elos de ligação com os serviços do Ministério da Saúde que têm ligação com 

o público em geral (Call Center da saúde - linha 8082424, o serviço de apoio à dádiva do 

Instituto Português do Sangue, etc.). 

Ao longo do ano, a IGAS procurará ainda corresponder às solicitações oriundas, quer do 

Ministério da Saúde, quer dos respectivos serviços, sobre matérias relacionadas com a 

organização e funcionamento das instituições que integram o Serviço Nacional de Saúde, 

quer também de outras entidades, nomeadamente do Ministério Público, dos Tribunais, 

da Provedoria de Justiça, das Regiões Autónomas, da Autoridade da Concorrência, do 

Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas e de outros organismos 

inspectivos. 

Em consequência de protocolos estabelecidos pela IGAS com outras entidades, 

concretamente com a Inspecção Regional da Saúde e dos Assuntos Sociais da Região 

Autónoma da Madeira e com a Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (Tribunal 

Constitucional), e estando a IGAS filiada na Rede Europeia de Combate à Fraude e 

Corrupção na Saúde, poderão decorrer daqui diversas acções não previstas. 
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III.4 Recursos – humanos, financeiros e materiais 

No que concerne à gestão de recursos humanos, prevê-se: 

− o desenvolvimento de competências e qualificação dos recursos humanos, 

atendendo às novas regras resultantes da administração pública, em geral, e da 

saúde, em particular (v.g.: matérias relacionadas com o regime de recrutamento, 

vínculos e carreiras, SIADAP, etc); 

− a realização do estágio do técnico de informática recrutado para início de carreira 

em 2010;   

− a realização dos estágios dos inspectores a recrutar ainda em 2010;  

− o desenvolvimento de procedimentos concursais para o preenchimento de postos 

de trabalho previstos no mapa de pessoal (técnicos superiores, inspectores e 

assistente operacional) que sejam indispensáveis para o funcionamento das 

respectivas unidades orgânicas;  

− prossecução das medidas relacionadas com a saúde, higiene e segurança no 

trabalho desencadeadas em 2009 pela IGAS em articulação com outros Serviços 

Centrais do Ministério.  

Na área de apoio administrativo, em 2011, serão tomadas medidas tendentes: 

− à implementação do Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP) e de um 

sistema de contabilidade analítica; 

− à aprovação de um Regulamento Arquivístico da IGAS, bem como à adopção de 

procedimentos com vista à redução do volume documental e à racionalização da 

utilização do espaço físico da IGAS; 

− à actualização e aperfeiçoamento das normas de controlo interno em vigor. 
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Os recursos humanos necessários para a concretização do Plano de Actividades implica 

um mapa de pessoal para 2010 com 94 trabalhadores, conforme quadro junto: 

 

GRUPO DE PESSOAL NÚMERO DE EFECTIVOS PLANEADOS 

 2010 2011 

Dirigente 5 5 

Chefes de Equipas 
Multidisciplinares 4 4 

Inspectores da carreira de 
Inspecção Superior 51 46 

Assessor Médico* 1 1 

Técnicos Superiores 7 7 

Técnicos de Informática 3 3 

Coordenadores técnicos 3 3 

Assistentes Técnicos 18 18 

Assistentes Operacionais 8 7 

   

TOTAL 100 94 

* requisitado à Direcção-Geral da Saúde 

 

Em termos de recursos financeiros, a elaboração deste Plano de Actividades teve em 

conta o orçamento atribuído à IGAS para 2011, no montante de 3 778 748 €, que 

corresponde a -3,5% do plafond do ano anterior (3 915 801,00 €).  

 

Novembro de 2010  

                                                               * * * 


