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APRESENTAÇÃO 

Com a entrada em vigor da nova orgânica da Inspeção-Geral das Atividades em 

Saúde (IGAS), iniciou-se um importante conjunto de mudanças relacionadas com o 

reforço das competências de fiscalização e inspeção, de caráter regular, associadas à 

centralização de competências antes dispersas em diferentes entidades (v.g. IDT, 

ASST), bem como o alargamento da respetiva atuação ao nível da auditoria, resultante 

da necessidade de se operacionalizar um modelo sistémico de controlo interno no 

Ministério da Saúde integrado e coerente, facto que culminou na recente criação do 

Grupo Coordenador do Sistema de Controlo Interno Integrado do Ministério da Saúde 

(GCCI), ao qual a IGAS preside.  

Prevê-se, assim, que 2013 seja um ano marcado pelo reforço do controlo da despesa 

do Ministério, assumindo a IGAS o objetivo de proporcionar à tutela informação regular 

sobre os respetivos resultados (cfr. despacho n.º 6447/2012, de 15 de maio, de Sua 

Excelência o Ministro da Saúde), sem perder de vista a totalidade da sua missão, 

enquanto serviço responsável pela garantia do acesso por todos os cidadãos, em 

equidade, a serviços de elevada qualidade e em condições de segurança. 

Acresce referir que a nova estrutura orgânica da IGAS, enquanto fator determinante da 

planificação da atividade que se pretende por em prática no ano económico de 2013, 

implicou um reforço orçamental, através do qual se procurará dar resposta à crescente 

diversidade e complexidade das situações em investigação, que envolvem 

designadamente, a prevenção da fraude e da corrupção no SNS.  

É de sublinhar, igualmente, que a nova realidade institucional ditada pelo PREMAC 

estará, em 2013, associada a uma reconfiguração das duas unidades orgânicas 

flexíveis, criadas na sequência da publicação da portaria conjunta do MF/MS, n.º 

163/2012, de 22 de maio, bem como à previsão de mais 10 postos de trabalho afetos 

à área operacional, cujo recrutamento se prevê até ao final do 1.º semestre.  

Por fim, conscientes de que todos estes fatores nos permitirão dar resposta aos novos 

desafios, não podemos deixar de destacar a inestimável participação dos 

colaboradores da IGAS, cujo reconhecimento e confiança futura no melhor 

desempenho profissional, constituem a maior garantia para defesa da legalidade e dos 

direitos dos cidadãos. 

O Inspetor-Geral 

 

(Fernando César Augusto) 
 

O Subinspetor-Geral   A Subinspetora-Geral 

    (José Martins Coelho)  (Maria Edite Soares Correia) 
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I - ENQUADRAMENTO 

 

I.1 Evolução histórica  

A Inspeção-Geral, inicialmente designada Inspeção-Geral dos Serviços de Saúde 

(IGSS), foi criada, como organismo central do Ministério da Saúde, em 19 de setembro 

de 1980, sucedendo à Inspeção dos Serviços de Saúde - um serviço de inspeção 

privativo da, então, Secretaria de Estado da Saúde. Consagrava-se a sua competência 

exclusiva na instrução dos processos de natureza disciplinar sempre que estivessem em 

causa dirigentes dos serviços, ou envolvessem infrações de natureza criminal ou a que 

correspondessem penas expulsivas. 

Em 1986, com a criação do Gabinete do Utente, a então IGSS viu, de certo modo, 

reforçadas, em termos efetivos, as suas atribuições e competências e, um ano depois, 

em 1987, através de nova lei orgânica, a IGSS, mantendo a atividade disciplinar, viu 

desenvolvidas e sistematizadas, de forma inovadora, as competências na área 

inspetiva.  

Em 1993, com a aprovação de nova lei orgânica, e passando designar-se Inspeção-

Geral da Saúde (IGS), viu a sua área de intervenção, no âmbito da ação inspetiva, 

alargada ao sistema de saúde e passou, ainda, a prever-se, expressamente, nesta área, 

a realização de auditorias de gestão e, na área disciplinar, explicitou-se a realização de 

auditorias disciplinares. 

As alterações introduzidas por este diploma refletiram, efetivamente, um maior 

incremento do exercício da função inspetiva e um enfoque no caráter preventivo e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DL n.º 384/80, 19/set  

Criação da Inspeção-
Geral, como organismo 
central do Ministério da 
Saúde 

DL n.º 312/87, 18/ago  

Nova lei orgânica - 
foram desenvolvidas e 
sistematizadas, de 
forma inovadora, as 
competências na área 
inspetiva. 

DL n.º 291/93, 24/ago  

Nova lei orgânica – 
Passa a designar-se 
Inspeção-Geral da 
Saúde (IGS), sendo a 
sua intervenção, 
alargada ao sistema de 
saúde. Passaram a 
realizar-se auditorias de 
gestão e auditorias 
disciplinares. 

DL n.º 275/07, 30/jul  

Nova lei orgânica (IGAS) 
- mantendo o seu 
âmbito de atuação, 
alargou-se aos 
organismos e serviços 
do próprio Ministério 
da Saúde e às entidades 
privadas. 

DL n.º 33/12, 13/fev  

Lei orgânica atual. 
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pedagógico junto dos estabelecimentos e serviços de saúde, visando uma melhoria na 

eficiência e na qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. 

E, mesmo na vertente disciplinar, teve caráter inovador o facto de, nesta nova lei 

orgânica, para além das competências em termos de exercício da ação disciplinar 

propriamente dita, se ter explicitado a realização de auditorias disciplinares, num 

inequívoco apelo a uma atuação mais pedagógico-preventiva e de apoio aos órgãos de 

gestão dos estabelecimentos do SNS, em termos de acompanhamento do exercício da 

sua ação disciplinar, que, em primeira linha, lhes compete.  

Em 1998, com a instituição do Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira 

do Estado (SCI), adquire ainda maior relevo a função de controlo, resultante da inserção 

da IGS no referido sistema, como órgão de controlo sectorial para a área da saúde. Em 

2001, foram atribuídas à IGS funções de controlo de primeiro nível dos fundos 

estruturais comunitários no setor da saúde. 

Em 2007, e no âmbito das reformas do PRACE - Programa de Reestruturação da 

Administração Central do Estado, foi aprovada nova lei orgânica, onde, com a 

designação de Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS), não só manteve as 

anteriores atribuições e competências (com pequeno ajustamento no tocante aos 

processos disciplinares de competência instrutória exclusiva), agora abarcando também 

os organismos e serviços do próprio Ministério da Saúde, como viu alargado o seu 

âmbito de atuação às entidades privadas e expressamente consagrada a sua 

competência em matéria de prevenção e deteção da fraude e corrupção. 

Também em diplomas avulsos, têm sido atribuídas competências à IGAS, 

nomeadamente em termos de auditorias, inspeções, fiscalizações e instrução de 

processos de contraordenação, v. g., no que respeita aos estabelecimentos onde se 

realiza interrupção voluntária da gravidez (IVG) e aos centros que ministram técnicas de 

procriação medicamente assistida (PMA) e às discriminações no exercício de direito, por 

motivos baseados na raça, cor, nacionalidade ou origem étnica e discriminações em 

razão da deficiência e do risco agravado de saúde. 

Na atual lei orgânica (2012), para além dos aspetos que se prendem com inovações 

decorrentes das linhas de orientação do PREMAC, ressalta inequivocamente a 

responsabilidade agora acrescida em função da nova vertente de atuação - a da 

fiscalização das unidades privadas de saúde e do reforço das atribuições em matéria de 

controlo, que entretanto foram reforçadas no despacho ministerial que confere à IGAS a 
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coordenação do GCCI (cfr. despacho n.º 6447/2012, de 15 de maio, de Sua Excelência 

o Ministro da Saúde). 

I.2 Estrutura orgânica  

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

administrativa, cuja organização interna obedece ao seguinte modelo estrutural misto: 

nas áreas de apoio à gestão e de suporte ao funcionamento, foi adotado o modelo de 

estrutura hierarquizada e nas áreas operativas (auditoria, inspeção, fiscalização e ação 

disciplinar), o modelo de estrutura matricial, assente em equipas multidisciplinares.

 

 

I.3 Missão, atribuições, valores e visão 

 

MISSÃO  

 

 
(Decreto-Lei nº 33/2012, de 13 de fevereiro) 

Auditar, inspecionar, fiscalizar e desenvolver a ação disciplinar no setor da saúde, 
com vista a assegurar o cumprimento da lei e elevados níveis técnicos de atuação 
em todos os domínios da atividade e da prestação dos cuidados de saúde 
desenvolvidos quer pelos serviços, estabelecimentos e organismos do Ministério da 
Saúde (MS), ou por este tutelados, quer ainda pelas entidades privadas, pessoas 
singulares ou coletivas, com ou sem fins lucrativos. 
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Nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do respetivo diploma orgânico a IGAS prossegue as 

seguintes atribuições: 

a) Verificar o cumprimento das disposições legais e regulamentares e das orientações 

aplicáveis, bem como a qualidade dos serviços prestados, por qualquer entidade ou 

profissional, no domínio das atividades em saúde, através da realização de ações de 

auditoria, inspeção e fiscalização;  

b) Atuar no âmbito do sistema de controlo interno da administração financeira do 

Estado, no que respeita às instituições e serviços integrados no MS ou sob sua tutela, e  

garantir a aplicação eficaz, eficiente e económica dos dinheiros públicos, de acordo com 

os objetivos definidos pelo Governo, bem como a correta utilização pelas entidades 

privadas de fundos públicos de que tenham beneficiado; 

c) Realizar auditorias aos serviços, estabelecimentos e organismos integrados no MS, 

ou por este tutelados, e assegurar os respetivos serviços regulares de auditoria interna, 

designadamente de âmbito organizacional e financeiro, bem como os serviços regulares 

de inspeção ao nível da segurança e qualidade, em articulação com a Direção -Geral da 

Saúde (DGS); 

d) Apoiar, quando solicitado, a DGS na prossecução das suas atribuições em matéria de 

inspeção e implementação de medidas de controlo ao cumprimento dos padrões de 

qualidade e segurança das atividades relativas à dádiva, colheita, análise, 

processamento, preservação, armazenamento e distribuição de sangue humano, de 

componentes sanguíneos, de órgãos, tecidos e células de origem humana; 

e) Realizar ações de fiscalização às unidades de prestação de cuidados de saúde do 

sector privado e social, na área das dependências e comportamentos aditivos; 

f) Desenvolver, nos termos legais, a ação disciplinar em relação aos serviços, 

estabelecimentos e organismos integrados no MS, ou por este tutelados; 

g) Realizar ações de prevenção e deteção de situações de corrupção e de fraude, 

promovendo os procedimentos adequados; 

h) Colaborar com organismos nacionais e internacionais em matérias das atribuições 

das inspeções -gerais. 
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I.4  Áreas de intervenção, funções essenciais 

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

seguintes (cfr. artigo 4º do Decreto-Lei n.º 33/2012, de 13 de fevereiro): 

 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; 

 inspeções temáticas, normativas e à qualidade;  

 ações de fiscalização e de verificação, bem como a instauração e instrução de 

processos de contraordenação, cuja competência lhe seja legalmente cometida;  

 auditorias disciplinares e processos de natureza disciplinar (sindicâncias, 

inquéritos e disciplinares); 



IGAS | Plano de Atividades 2013 10 

 

 pareceres no âmbito da ação disciplinar; 

 ações 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. 

A figura seguinte permite uma apresentação da IGAS baseada nos “grandes números” 

relativos à atividade realizada no ano transato, relacionados com as comunicações com 

o exterior ou divulgação de informação, onde não se inclui o movimento processual ou 

as peças produzidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.5 Metodologia de elaboração do Plano 

 

No processo de elaboração do Plano de Atividades foi adotada a metodologia Balanced 

Scorecard (BSC) por permitir clarificar a estratégia, traduzi-la em aspectos 

 Grandes  

números 

1.109  

processos de 
acompanhamento 

sem  natureza 
inspetiva 

1.313  

atendimentos 

no serviço 
informativo   

11. 901 

comunicações 
exteriores 

1.816 

recomendações 

formuladas  

749  

visitas  

a serviços 

190  

participantes 

  em sessões de 
esclarecimento   
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operacionalizáveis, melhorar o controlo de gestão e melhorar o processo de 

comunicação organizacional. 

A elaboração do plano contou com o envolvimento dos trabalhadores da Inspeção-

Geral, estruturando-se de acordo com o previsto na legislação em vigor, tendo em conta 

as especificidades decorrentes da inserção desta Inspeção-Geral no Sistema de 

Controlo Interno da Administração Financeira do Estado (SCI), bem como as 

“Orientações para elaboração de planos de atividades e quadros de avaliação e 

responsabilização dos serviços do Ministério da Saúde”, emanadas do Gabinete do 

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde (SEAS).  

 

I.5.1 Linhas de orientação estratégica 

 

Nesta medida, a elaboração do presente plano foi suportada no Memorando de 

Entendimento sobre as Condicionalidades de Política Económica (27 junho 2012), no 

Programa do XIX Governo Constitucional e nas Grandes Opções do Plano 2012-2015. 

Para além destas, foram igualmente consideradas as orientações previstas no Plano 

Nacional de Saúde 2012-2016, as prioridades estratégicas dos cuidados de saúde 

primários, bem como as definidas pelo Grupo de Trabalho da Reforma Hospitalar e as 

recomendações da Comissão para a Reavaliação da Rede Nacional de Emergência e 

Urgência. 

Paralelamente, foram consideradas as exigências decorrentes da obrigação de 

assegurar a realização de formação contínua aos profissionais, ao abrigo da Resolução 

de Conselho de Ministros n.º 89/2010, de 17 de Novembro. E, no tocante à avaliação da 

satisfação dos profissionais, mantém-se a intenção de continuar a avaliar a motivação e 

satisfação dos seus colaboradores, sendo que a natureza das suas atribuições 

inviabiliza a avaliação da satisfação dos utentes/clientes nos termos gerais; no entanto, 

foi decidido aproveitar a realização das ações de cariz pedagógico para avaliar a 

satisfação dos seus destinatários.  

De igual modo, será divulgada a informação relativa ao desempenho (SIADAP1) no site 

da instituição.   

A fim de se dar cumprimento à orientação n.º 13 relacionada com o Diretório de 

Informação em Saúde, encontra-se previsto no âmbito da atividade de apoio técnico e 

de suporte à atividade operativa, o referido objetivo em articulação com a DGS no 

sentido de se alcançar a viabilização do seu cumprimento e, no tocante à orientação 
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estratégica n.º 14, relacionada com a Representação Internacional, a mesma encontra-

se prevista no âmbito das atividades não enquadradas em projetos.  

 

I.5.2 Análise estratégica 

 

 Caracterização do ambiente  

No contexto geral dos fatores externos que influenciarão a atividade da IGAS em 2013, 

destacam-se os constrangimentos económicos e sociais resultantes das medidas 

excecionais consideradas no Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades 

de Política Económica (MoU) firmado pelo Governo Português com o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), a Comissão Europeia (CE) e o Banco Central Europeu (BCE), 

refletidos no documento de estratégia orçamental 2011-2015, no Programa do XIX 

Governo Constitucional e nas GOP 2012-2015.  

Concomitantemente, perspetiva-se a manutenção da tendência associada ao elevado 

número de reclamações de que são alvo os profissionais dos serviços de saúde por 

causas ou motivos associados à acessibilidade, comunicação ou assistência prestada 

(erro médico), facto que poderá implicar um aumento da atividade disciplinar não 

planeável. Não deixará, pois, de influenciar ou condicionar a atividade planificada, o 

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

do SNS, neste último caso, através de reclamações enviadas diretamente 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 inspetivos, entre outras. 

No que concerne ao ambiente interno desta Inspeção-Geral será influenciado 

positivamente pela previsão de um reforço do mapa de pessoal, através de mais 10 

postos de trabalho afetos à área operacional, contemplados no âmbito da 

reprogramação de necessidades decorrente da nova estrutura orgânica da IGAS.  

Esta realidade institucional, associada ao elevado grau de profissionalismo sustentado 

na autonomia técnica dos inspetores e ancorada em técnicas e procedimentos 

metodológicos, constituirá a garantia de um melhor desempenho e de uma gestão mais 
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criteriosa e otimizada dos recursos disponíveis, associada a um reforço do controlo 

interno no SNS. 

O ambiente interno será ainda fortemente influenciado, em 2013, pela intensificação da 

operacionalização do modelo sistémico de controlo interno no MS integrado e coerente, 

através da coordenação do GCCI, tendo em vista a quantificação do esforço de controlo 

da despesa do Ministério e proporcionar à tutela informação regular sobre os respetivos 

resultados (cfr. despacho n.º 6447/2012, de 15 de maio, de Sua Excelência o Ministro da 

Saúde). 

É de admitir, porém, que enquanto não se efetivar o recrutamento dos novos elementos, 

face à atual escassez dos recursos humanos, bem como à previsível saída de efetivos 

por via da respetiva aposentação, a atividade da IGAS, em 2013, seja fortemente 

influenciada pela necessidade de uma adequada seleção de prioridades das ações a 

desenvolver (concretamente através do aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão e, 

em particular, da melhoria dos sistemas de planeamento e controlo de gestão). 

O ambiente interno será, assim, marcado pelo esforço para aumentar a eficácia 

operacional, bem como otimizar os recursos existentes, melhorando o controlo e 

promovendo o uso eficiente dos recursos disponíveis. 

 

 Análise SWOT 

 

O modelo SWOT visa analisar as forças (strenghts), fraquezas (weaknesses), 

oportunidades (opportunities) e ameaças (threats) para a organização, fomentando uma 

análise da respetiva envolvente interna e externa, constituindo, a par da análise de 

stakeholders uma ferramenta de diagnóstico da atual situação da IGAS 

A análise SWOT que se apresenta visa a determinação dos fatores suscetíveis de 

serem enquadrados nos quatro prismas que compõem esta análise.  
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 Análise de stakeholders  

 

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

interlocutor o Gabinete do Ministro 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 setores 

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 

diretamente e por iniciativa própria desses mesmos serviços. 

 

PONTOS FORTES 

1) Recursos humanos qualificados;

2) Existência de Código de Ética/Conduta;

2) Existência de Regulamento dos Procedimentos Inspectivos;

4) Divulgação de informação através de serviço informativo
direcionado aos clientes e cidadãos;

5) Reconhecimento pelas instituições da utilidade e qualidade dos
serviços da IGAS;

6) Liderança motivada;

7) Cultura organizacional sólida

PONTOS FRACOS

1) Necessidade de assegurar a informatização e otimização do
conhecimento organizacional, abolindo a utilização excessiva do
papel;

2) Insuficiente número de inspetores face à dimensão e
complexidade das atribuições e ao universo de controlo ;

3) Falta de pessoal técnico superior em número suficiente nas
áreas de apoio à gestão e direção, onerando excessivamente a
direção;

4) Escassez de reuniões de brainstorming com a totalidade do
corpo inspetivo.

1) 

OPORTUNIDADES

1) A crise financeira acentua a necessidade de maior escrutínio
da eficiência dos serviços;

2) O reforço do papel de supervisão dos organismos de controlo e
regulação;

3) A nova lei orgânica da IGAS que reforçou e alargou as respetivas
atribuições;

4) O alargamento da cooperação institucional com os serviços de
auditoria interna do MS e SNS;

AMEAÇAS

1) A crise financeira pode dificultar o recrutamento e fidelização do
pessoal inspetivo qualificado ;

2) A racionalização dos custos pode afectar a qualidade e
segurança na Saúde, dificultando a missão da IGAS no sentido da
obtenção de elevados níveis técnicos na prestação de cuidados de
saúde;

3) Os cortes/cativações nas verbas relativas a ajudas de custo e
despesas com deslocações podem afetar o trabalho inspectivo;

4) As medidas com impacto na redução da despesa pública podem
afetar a implementação das recomendações da IGAS em geral;

5) Os prazos previstos no novo Estatuto Disciplinar podem afetar a
eficácia das decisões punitivas;

6) O aumento da contestação social pode potenciar um aumento do
número de reclamações, fazendo acrescer a atividade disciplinar

IGAS
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II - OBJETIVOS E ESTRATÉGIA 

 

II.1 Formulação da estratégia  

Na elaboração do QUAR e do Plano para 2013, foram consideradas as diferentes 

dimensões previstas nas orientações do SEAS relativas ao respetivo processo de 

elaboração, de modo a ser possível espelhar o contributo mais relevante da IGAS para 

os objetivos do MS, de acordo com a sua missão e atribuições institucionais. 

Em alinhamento com a sua missão, a IGAS baseou a sua estratégia numa aposta 

inequívoca na melhoria contínua não só dos serviços que presta mas, enquanto 

entidade de controlo setorial na área da Saúde, na melhoria do desempenho e do 

controlo operacional, por parte dos organismos do MS ou por este tutelados, 

pretendendo ser reconhecida como um serviço de referência na verificação do 

cumprimento da lei pelos diversos intervenientes no setor da Saúde, na promoção do 

acesso, da qualidade e da segurança dos cuidados prestados pelo Sistema e pelo 

Serviço Nacional de Saúde. 

 

II.2 Objetivos estratégicos  

 
 
 

Nesta conformidade, e mantendo-se os objetivos estratégicos definidos em 2012, 

impõe-se, em particular:   

OE 1 - Contribuir para a 
melhoria do desempenho e 
o aumento do rigor e da 
transparência da 
informação em saúde, 
reforçando a eficácia do 
controlo 

OE 2  - Obter ganhos de 
eficiência na atividade da 
IGAS 

OE 3 -  Desenvolver 
competências e promover a 
qualidade dos serviços 
prestados 
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1.º Supervisionar e assegurar que a monitorização, o acompanhamento, as auditorias, 

as fiscalizações e os controlos realizados pelas várias entidades do MS e SNS, 

contribuem, de forma coerente, para o esforço de controlo da despesa do Ministério, 

proporcionando, à tutela, informação regular sobre os respetivos resultados, para além 

de, no exercício das suas atribuições, controlar diretamente, no exercício das suas 

atribuições, a boa gestão dos recursos públicos afetos à saúde e a manutenção dos 

níveis de qualidade, segurança e acesso às atividades em saúde;  

2.º Manter a relevância e a oportunidade dos outputs da IGAS face à respetiva missão, 

às orientações do MS, incluindo os eixos estratégicos previstos no Plano Nacional de 

Saúde, designadamente, priorizando o controlo em áreas de risco, relevância ou 

materialidade, melhorando e ampliando os resultados dos novos produtos de 

controlo/serviços;  

3.º Concretizar iniciativas que contribuam para a otimização do capital da organização, 

humano e de informação/aprendizagem, incluindo iniciativas de valorização do pessoal, 

proporcionando aos trabalhadores da IGAS oportunidades e um acesso efetivo a ações 

de formação, face às suas necessidades operacionais; fomentando a cultura e o 

conhecimento organizacional, nomeadamente através da dinamização de reuniões de 

brainstorming e da simplificação do acesso à informação interna e externa; continuando 

a avaliação da satisfação (sempre que possível), bem como capacitando as instituições 

do SNS para o adequado exercício da ação disciplinar e o regular funcionamento dos 

gabinetes dos cidadãos/Sistema SIM-Cidadão. 

 

II.3 Objetivos operacionais  

De acordo com a Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, o sistema integrado de gestão 

e avaliação do desempenho na Administração Pública (SIADAP) inclui, entre outros 

(art.º 9.º), o subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração 

Pública (SIADAP 1). A avaliação de desempenho de cada serviço assenta num Quadro 

de Avaliação e Responsabilização (QUAR), sujeito a avaliação permanente e atualizado 

a partir dos sistemas de informação do serviço (art.º 10.º). 

O QUAR da IGAS para 2013 estabelece 9 objetivos operacionais, devidamente 

enquadrados nos objetivos estratégicos enunciados.  

A matriz de relacionamento entre os objetivos operacionais e os estratégicos consta do 

Mapa que se insere de seguida: 
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Mapa estratégico/ IGAS/ 2013 

 

 
 1 
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 OE1 – CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DO DESEMPENHO, O 

AUMENTO DO RIGOR NA GESTÃO E A  TRANSPARÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO NO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE  

OE2 –  INCREMENTAR A 

EFICIÊNCIA NAS AÇÕES 

DESENVOLVIDAS  

OE3- DESENVOLVER COMPETÊNCIAS  E 

MOTIVAR OS COLABORADORES, 
MELHORANDO A QUALIDADE  DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS 
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CAPITAL HUMANO CAPITAL DE INFORMAÇÃO CAPITAL DA ORGANIZAÇÃO 

OOp9: Promover a 
qualificação  e 
capacitação dos 
recursos humanos 
(UO-DAAP) 

Fomentar o espírito 
de grupo e partilha 
entre os 
colaboradores  

OOp6: Desenvolver o  
repositório digital do 
conhecimento 
organizacional (UO - 
DSIP) 

OOp7: Padronizar e 
normalizar as 
metodologias na 
realização das ações 
inspetivas (UO - 
EMA, EMF,  EMI) 

Priorizar o controlo 
em áreas de risco, 
relevância ou 
materialidade  

Melhorar os resultados 
dos produtos de 
controlo  

OOp5: Otimizar os recursos afetos à 

área disciplinar, através da 
realização de novas ações ou do 
follow-up das ações de prevenção da 
fraude (UO – EMD) 
  

(UO – EMD)  
 

 

OOp8: Capacitar as instituições e 
os serviços do SNS para o exercício 
da ação disciplinar, através de 
ações de sensibilização ou 
auditorias, libertando os recursos  
afetos à área disciplinar (UO – 
EMD)  
 

OOp1:  Incrementar o 
esforço de controlo de 
auditoria (UO - EMA)  
  

Criar valor para o cliente, 
melhorando a informação 
e a disseminação de boas 
práticas 

OOp2: Contribuir para a 

monitorização da redução do peso 
da despesa em medicamentos no 
total da despesa em saúde  
(UO - EMI)  

OOp4: Fiscalizar unidades  
na área das dependências 
e comportamentos 
aditivos (UO - EMF) 

OOp3: (OE1) Promover, em 
articulação com a Direção-
Geral da Saúde, a qualidade 
e garantir a segurança do 
doente (UO - EMF) 
 



IGAS | Plano de Atividades 2013 19 

 

II.4 QUAR 2013 - Indicadores e metas 

O presente plano de atividades apresenta, pois, um carácter de continuidade com os 

instrumentos dos anos transatos, pelo que, numa perspetiva de desenvolvimento e 

melhoria contínua do desempenho e da qualidade, a maioria dos indicadores 

considerados anteriormente, e que se encontram descritos no mapa infra, foram 

contemplados na elaboração do QUAR de 2013.  

 

Resumo do histórico dos indicadores selecionados- 2008/ 2012 

 

 

Deste modo, na seleção dos indicadores previstos no QUAR 2013 foram valorizados os 

mais próximos do impacto ou do resultado, assim como os indicadores que 

apresentavam alguns valores históricos nos últimos 5 anos.  

2008 2009 2010 2011 Meta 2012 Tolerância Valor crítico

1
Volume de fluxos financeiros controlados (1,24% 

da dotação orçamental OE 2012)
65009934 77467000 115698761 91495000 95000000 95950000

2008 2009 2010 2011 Meta 2012 Tolerância Valor crítico

2 Número de ACES inspecionados 27 24 24 27

2008 2009 2010 2011 Meta 2012 Tolerância Valor crítico

5  Número de unidades hospitalares abrangidas 12 17

2008 2009 2010 2011 Meta 2012 Tolerância Valor crítico

6
Número de ações inspetivas  objeto de 

informatização
5 8 9 20 22

2008 2009 2010 2011 Meta 2012 Tolerância Valor crítico

7
Número de guiões ou manuais revistos e/ou 

criados
1 2 3 4

2008 2009 2010 2011 Meta 2012 Tolerância Valor crítico

8
Número de sessões de esclarecimento e de 

acompanhamento técnico
20 21 23

2008 2009 2010 2011 Meta 2012 Tolerância Valor crítico

9
Percentagem de trabalhadores que frequentaram 

formação
29 30 35

EFICÁCIA

INDICADORES

OOp9: Promover a qualificação dos recursos humanos (OE3)

INDICADORES

OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

OOp1:  Controlar 1,24% da dotação orçamental do MS (OE1)

INDICADORES

INDICADORES

OOp2:  Alcançar uma taxa de cobertura cerca de 30% do total dos ACES, incluindo os integrados nas ULS, através de ações inspetivas 

direcionadas à avaliação do controlo da utilização racional do medicamento  (OE1)

EFICIÊNCIA

OOp5: Otimizar os recursos afetos  à área disciplinar mediante a  realização adicional  de ações  não tipificadas destinadas à prevenção da 

corrupção e da fraude, no total dos estabelecimentos  hospitalares do SNS (OE2)

INDICADORES

OOp6:  Informatização dos resultados das ações inspetivas realizadas em anos anteriores, em que a recolha de dados tenha sido executada 

através de via eletronica, de forma a criar um repositório digital do conhecimento organizacional (OE2)

OOp8: Ações pedagógicas de esclarecimento e de acompanhamento técnico sobre  o exercicio da ação disciplinar junto de ARS e de 

estabelecimentos hospitalares do SNS (OE2)

INDICADORES

QUALIDADE

OOp7: Padronização e normalização de metodologias na realização de auditorias (OE3)

INDICADORES
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Por outro lado, na definição das metas para 2013 procurou-se, sempre que possível, 

incrementar o desempenho evidenciado até 2012, definindo metas superiores às 

previstas no QUAR 2012, sendo que os resultados ainda não se encontram totalmente 

apurados. 

 

Mapa dos indicadores – QUAR/2013 

 
Legenda: R (resultado);”A” (anual); S (semestral); T (trimestral); M (mensal);  

 
A instituição de um novo indicador relacionado com o reforço de auditorias (OOp1) visa 

garantir a inexistência entidades não sujeitas a controlo, bem como a inexistência de 

controlos redundantes no período de 8 anos. 

MAPA DE INDICADORES - IGAS

Peso Meta E Meta

(%) 2012 2013

1. OOp1:  (OE 1) Incrementar o esforço de controlo de 

auditoria 15%
1.1. Volume de fluxos financeiros controlados (1,25%  da 

dotação orçamental OE 2013) R S 60%
95950000 97500000 98000000

1.2. Percentagem de entidades do MS, ou por este 

tuteladas, sujeitas a acões de auditoria nos últimos  8 anos R S 40%
69,10% 75,00% 76,50%

2. OOp2: (OE1) Contribuir para a monitorização da redução 

do peso da despesa em medicamentos no total da despesa em 

saúde 15%

2.1. Nº de unidades  objecto da ação inspectiva R T 100% 24 25 27
3. OOp3: (OE1) Promover, em articulação com a DGS,  a 

qualidade e garantir a segurança do doente no domínio do 

sangue humano, componentes sanguíneas, órgãos, tecidos e 

células de origem humana. 5%
3.1. Nº de inspeções realizadas às instituições públicas e 

privadas R T 100% 5 16 18

4. OOp4: (OE1) Fiscalizar unidades de prestação de cuidados 

de saúde do sector privado e social, na área das dependências 

e comportamentos aditivos  15%

4.1. Número de unidades fiscalizadas R T 100% 20 21 25
5. OOp5: (OE2) Otimizar os recursos afetos à área 

disciplinar, através da realização de novas ações ou do follow-

ups das ações de prevenção da fraude   15%

5.1. N.º   de ações de prevenção/follow-up R T 90% 12 13 17

5.2. %  de recomendações aceites R S 10% n.a 50% 80%
6. OOp6: (OE2) Informatização dos resultados de ações 

realizadas em anos anteriores, de forma a desenvolver o 

repositório digital do conhecimento organizacional 10%

6.1. N.º   de ações objeto de informatização R T 100% 22 24 48

7. OOp7: (OE3) Padronização e normalização de 

metodologias na realização das ações inspetivas em geral 
10%

7.1. Número de guiões ou manuais revistos e/ou criados 

nas várias áreas inspetivas
R T 100% 3 6 9

8. OOp8: (OE3)Capacitar os serviços para o exercício da ação 

disciplinar através de ações pedagógicas de esclarecimento 

ou no âmbito das auditorias disciplinares 10%
8.1. Número de sessões de esclarecimento incluindo as 

realizadas em auditorias R M 90% 21 23 24
8.2. %  de destinatários que manifestam um grau de 

satisfação > 3 (escala 1 a 5) R A 10% n.a 40% 60%
9. OOp9: (OE3) Promover a qualificação dos recursos 

humanos 5%

9.1. N.º de colaboradores que frequentaram formação R T 70% 30% 30% 35%

9.2. %  de colaboradores que manifestam um grau de 

satisfação > 3 (escala 1 a 5) R T 30% n.a 40% 60%

Tipo 

indicador 

Frequência 

da medição 
Valor critico

Eficácia 

Qualidade

Eficiência

Objectivos / Indicadores
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Importa, ainda, esclarecer que os indicadores que não apresentam valores históricos 

entre 2008 e 2011 resultaram da necessidade de se contemplar novos objetivos 

decorrentes do recente alargamento das atribuições da IGAS na nova estrutura orgânica 

(vg. OOp3 e OOp4). 

Efetivamente, na nova orgânica, aprovada pelo decreto-lei n.º 33/2012, de 13 de 

fevereiro, no seu artigo 2.º, n.º 2, alínea e), foi determinada, como atribuição a 

prosseguir, a realização de ações de fiscalização às unidades de prestação de cuidados 

de saúde do setor privado e social, na área das dependências e comportamentos 

aditivos. 

Por outro lado e relativamente a outra temática, apesar da colaboração, protocolada, 

que a IGAS já prestava à ASST, com a extinção, por fusão, desta autoridade, a IGAS viu 

consagrada na lei essa colaboração, uma vez que a DGS, atual autoridade competente, 

passou a articular com a IGAS em matéria de fiscalizações e inspeções neste âmbito. 

Em consequência, e a este respeito, cabe atualmente à IGAS: “apoiar, quando 

solicitado, a DGS na prossecução das suas atribuições em matéria de inspeção e 

implementação de medidas de controlo ao cumprimento dos padrões de qualidade e 

segurança das atividades relativas à dádiva, colheita, análise, processamento, 

preservação, armazenamento e distribuição de sangue humano, de componentes 

sanguíneos, de órgãos, tecidos e células de origem humana”. 

Para além das situações mencionadas que implicaram a definição de dois novos 

objetivos operacionais que não têm histórico no QUAR dos anos anteriores a 2012, 

optou-se por manter os indicadores com histórico, nalguns casos conjugados com 

novos, com a finalidade de fazer espelhar no QUAR a avaliação do grau de satisfação 

dos utilizadores e dos colaboradores (OOp8 e OOp9). Nestes casos, o peso dos 

indicadores sem histórico apresenta-se muito inferior aos restantes. 
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MAPA DE INDICADORES - IGAS

Peso Meta E Meta

(%) 2012 2013

1. OOp1:  (OE 1) Incrementar o esforço de controlo de 

auditoria 15%
1.1. Volume de fluxos financeiros controlados (1,25%  da 

dotação orçamental OE 2013) R S 60%
95950000 97500000 98000000

1.2. Percentagem de entidades do MS, ou por este 

tuteladas, sujeitas a acões de auditoria nos últimos  8 anos R S 40%
69,10% 75,00% 76,50%

2. OOp2: (OE1) Contribuir para a monitorização da redução 

do peso da despesa em medicamentos no total da despesa em 

saúde 15%

2.1. Nº de unidades  objecto da ação inspectiva R T 100% 24 25 27
3. OOp3: (OE1) Promover, em articulação com a DGS,  a 

qualidade e garantir a segurança do doente no domínio do 

sangue humano, componentes sanguíneas, órgãos, tecidos e 

células de origem humana. 5%
3.1. Nº de inspeções realizadas às instituições públicas e 

privadas R T 100% 5 16 18

4. OOp4: (OE1) Fiscalizar unidades de prestação de cuidados 

de saúde do sector privado e social, na área das dependências 

e comportamentos aditivos  15%

4.1. Número de unidades fiscalizadas R T 100% 20 21 25
5. OOp5: (OE2) Otimizar os recursos afetos à área 

disciplinar, através da realização de novas ações ou do follow-

ups das ações de prevenção da fraude   15%

5.1. N.º   de ações de prevenção/follow-up R T 90% 12 13 17

5.2. %  de recomendações aceites R S 10% n.a 50% 80%
6. OOp6: (OE2) Informatização dos resultados de ações 

realizadas em anos anteriores, de forma a desenvolver o 

repositório digital do conhecimento organizacional 10%

6.1. N.º   de ações objeto de informatização R T 100% 22 24 48

7. OOp7: (OE3) Padronização e normalização de 

metodologias na realização das ações inspetivas em geral 
10%

7.1. Número de guiões ou manuais revistos e/ou criados 

nas várias áreas inspetivas
R T 100% 3 6 9

8. OOp8: (OE3)Capacitar os serviços para o exercício da ação 

disciplinar através de ações pedagógicas de esclarecimento 

ou no âmbito das auditorias disciplinares 10%
8.1. Número de sessões de esclarecimento incluindo as 

realizadas em auditorias R M 90% 21 23 24
8.2. %  de destinatários que manifestam um grau de 

satisfação > 3 (escala 1 a 5) R A 10% n.a 40% 60%
9. OOp9: (OE3) Promover a qualificação dos recursos 

humanos 5%

9.1. N.º de colaboradores que frequentaram formação R T 70% 30% 30% 35%

9.2. %  de colaboradores que manifestam um grau de 

satisfação > 3 (escala 1 a 5) R T 30% n.a 40% 60%

Eficácia 

Eficiência

Qualidade

Objectivos / Indicadores
Tipo 

indicador 

Frequência 

da medição 
Valor critico

 

Mapa estratégico consolidado/2013 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VISÃO: UM SERVIÇO DE EXCELÊNCIA NO CONTROLO DAS ATIVIDADES EM SAÚDE 

MISSÃO: auditar, inspecionar, fiscalizar e desenvolver a ação disciplinar no sector da saúde, com vista a assegurar o cumprimento da lei e 
elevados níveis técnicos de atuação em todos os domínios da atividade e da prestação dos cuidados de saúde desenvolvidos quer pelos 
serviços, estabelecimentos e organismos do Ministério da Saúde (MS), ou por este tutelados, quer ainda pelas entidades privadas, pessoas 
singulares ou coletivas, com ou sem fins lucrativos. 

VALORES: INTEGRIDADE, RESPEITO, CONFIANÇA, ESPIRITO DE EQUIPA, PROFISSIONALISMO 
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II.5 Contribuição para as orientações estratégicas do Ministério  

A estratégia da IGAS encontra-se alinhada com a estratégia do Governo para a saúde, 

no sentido de que a sustentabilidade do SNS depende da racionalização e da 

rentabilização dos recursos disponíveis, da contenção da despesa, da eliminação do 

desperdício e controlo da fraude, com o objetivo último de fazer o mesmo com menos 

recursos, assegurando os níveis de qualidade, segurança e acesso devidos, em 

condições de equidade (Programa do XIX Governo Constitucional – orientação n.º 3); 

objetivos que se apresentam transversais à maioria das orientações estratégicas.  

A referida estratégia encontra a sua legitimidade na natureza e no objeto da missão e 

das atribuições da IGAS, que nesta medida assume o compromisso de continuar a 

prosseguir fins que erradiquem as oportunidades de corrupção e desperdício nos 

setores de risco, procedendo ao levantamento e caraterização de procedimentos e 

identificação de vulnerabilidades que possam consubstanciar-se em riscos de 

corrupção, fraude ou desperdício (OOp1, OOp2 e OOp5).  

Estes objetivos estão, igualmente, alinhados com as obrigações assumidas no 

Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades de Política Económica 

(orientação n.º 4), a par dos quais se destacam as metas relativas ao financiamento do 

sistema de saúde, a monitorização da prescrição e, no seu desenvolvimento, as 

medidas previstas nos documentos que definem as prioridades estratégicas para os 

cuidados de saúde primários (CSP) e hospitalares, para cuja monitorização a IGAS 

espera contribuir, em 2013. 

Deste modo, e considerando a restrição orçamental que está claramente estabelecida 

ao nível da despesa pública em medicamentos no âmbito dos cuidados de saúde 

primários e hospitalares (orientações n.ºs 4.1 a 4.3.), por via do Memorando de 

Entendimento, e com o intuito de monitorizar a prescrição e a sua utilização racional, a 

IGAS visa continuar a contribuir ativamente para o objetivo de garantir a transparência e 

a responsabilização pelo bom uso dos recursos disponíveis (vg.a orientação estratégica 

do MS n.º 5.5., prevista no âmbito do Quadro de Orientação Estratégica para os 

Cuidados de Saúde Primários). 

Importa, aqui, sublinhar que a concretização deste objetivo, que foi inicialmente 

delineado em 2009, implicou a realização de inspeções em todos ACES, durante cerca 

de 3 anos, no período compreendido entre 2010 e 2012. Nestes termos, 2013 será um 

ano de consolidação do trabalho já realizado nos CSP. Paralelamente, iniciar-se-á um 
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conjunto de inspeções que irão incidir sobre o controlo da despesa com os 

medicamentos e meios complementares de diagnóstico nos estabelecimentos 

hospitalares, com o intuito de, por esta via, divulgar as boas práticas existentes no 

âmbito do controlo e da racionalização da utilização de medicamentos de dispensa 

ambulatória (componente da despesa a nível hospitalar que representa cerca de 40% do 

total da despesa com medicamentos - ponto 4.4., medidas 5., 11. e 14. do Relatório do 

Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar).  

Assim, pode afirmar-se que o contributo da IGAS, para o controle da redução da 

despesa pública no SNS, está subjacente ao relevo dado à realização das ações 

relacionadas com os objetivos OOp1, OOp2 e OOp5, cuja realização, a par da 

coordenação do GCCI, permitirá proporcionar à tutela informação regular sobre os 

respetivos resultados. 

Por outro lado, a IGAS irá promover a avaliação do impacto das ações de auditoria, 

bem como das ações de prevenção da fraude e corrupção, através da aferição do grau 

de cumprimento ou de aceitação das recomendações efetuadas (orientação 

estratégica do MS n.º 12). 

No que concerne aos eixos estratégicos “Equidade e Acesso adequado aos Cuidados 

de Saúde” e “Qualidade em Saúde”, a IGAS procurará contribuir ativamente para a 

redução das desigualdades em saúde, a promoção da equidade e justiça social, a 

integração e o acesso aos cuidados (Plano Nacional de Saúde 2012-2016). 

A problemática do acesso aos cuidados de saúde, transversal a várias das orientações 

do MS (1.2, 3.4 e 5.1.), encontra-se relacionada, ainda que remotamente, com os 

objetivos mencionados anteriormente, e é visada diretamente no âmbito da realização 

de uma inspeção regular sobre o acesso aos cuidados de saúde.  

Em particular, no que se refere à “Qualidade em Saúde” (orientação estratégica do MS 

n.º 1.3.), foram expressamente contempladas, no QUAR 2013, objetivos relacionados 

com a implementação de medidas de controlo no cumprimento dos padrões de 

qualidade e segurança das atividades relativas à dádiva, colheita, análise, 

processamento, preservação, armazenamento e distribuição de sangue humano, de 

componentes sanguíneos, de órgãos, tecidos e células de origem humana (objetivo 

interinstitucional), bem como a fiscalização das unidades de prestação de cuidados de 

saúde do setor privado e social, na área das dependências e comportamentos aditivos 

(OOp3 e OOp4).   
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Acresce aos objetivos anteriores, a previsão da fiscalização, designadamente no 

domínio da interrupção voluntária da gravidez (IVG), aos 2 estabelecimentos 

oficialmente reconhecidos para esta atividade (privados), bem como a atividade de 

fiscalização associada às eventuais queixas apresentadas para verificação das 

condições de funcionamento em aspetos cujos requisitos específicos devam obedecer 

a licenciamento ou para verificação do próprio processo de licenciamento. De igual 

modo, encontram-se previstas no presente plano as inspeções aos Centros que 

ministram técnicas de Procriação Medicamente Assistida (PMA) – protocolo celebrado 

com o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA) -, nos 

termos do Decreto Regulamentar n.º 5/2008, de 11 de fevereiro e as inspeções à 

implementação do atual regime jurídico de segurança contra incêndios pelos ACES.  

Adicionalmente, a IGAS tem prevista uma ação já iniciada em 2012 no sentido de 

contribuir para a avaliação da rede de Serviços de Urgência Básica (SUB) existentes, 

tendo por objetivo a adequação da procura dos serviços de urgência hospitalares, 

designadamente através da avaliação do cumprimento das recomendações da 

Comissão para a Reavaliação da Rede Nacional de Emergência e Urgência (CRRNEU). 

Numa linha de continuidade com a estratégia adotada em anos anteriores, mantém-se o 

objetivo de capacitar os serviços para o adequado exercício do poder disciplinar, através 

da realização de ações pedagógicas de sensibilização (OOp8), divulgando informação, 

criando valor, e viabilizando deste modo a libertação de recursos afetos à área 

disciplinar através de uma cada vez maior autonomia e autossuficiência dos 

estabelecimentos e serviços. E, paralelamente, foram consideradas as exigências 

decorrentes da obrigação de assegurar a realização de formação contínua aos 

profissionais, ao abrigo da Resolução de Conselho de Ministros n.º 89/2010, de 17 de 

Novembro (OOp9). 

A análise do contributo da IGAS para as orientações relacionadas com a “Avaliação da 

Satisfação”, “Divulgação de informação”, “Diretório de Informação em Saúde” e com a 

“Representação Internacional”, encontra-se esplanada no ponto I.5.1., e no capítulo III, a 

a propósito da atividade dos serviços de apoio e suporte à atividade operacional e/ou no 

âmbito das atividades não enquadradas em projetos.  

 

Finalmente, a correspondência entre a atividades de natureza operacional a desenvolver 

em 2013 e as principais orientações estratégicas do Ministério da Saúde, encontra-se 

detalhada nas tabelas insertas no capítulo seguinte (vide atividades por equipa 

multidisciplinar – III.2). 
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III - ATIVIDADES PREVISTAS 

III.1 Atividade operacional por áreas de competência - 2013  

 Auditorias 

Uma das áreas de competências da intervenção da IGAS tem por objetivo a realização 

de auditorias aos serviços, estabelecimentos e organismos integrados no MS, ou por 

este tutelados, e assegurar serviços regulares de auditoria, designadamente de âmbito 

organizacional e financeiro. 

A sua atuação insere-se no âmbito do sistema de controlo interno da administração 

financeira do Estado, no que respeita às instituições e serviços integrados no MS ou 

sob sua tutela, e tem por objetivo garantir a aplicação eficaz, eficiente e económica 

dos dinheiros públicos, incluindo a correta utilização pelas entidades privadas de 

fundos públicos de que tenham beneficiado. Neste enquadramento, e na linha do 

disposto no Despacho n.º 6447/2012, do Senhor Ministro da Saúde, que criou o GCCI, 

a IGAS, enquanto entidade responsável pelo exercício do controlo setorial, prevê, em 

2013, prosseguir as ações necessárias à construção de um modelo sistémico de 

controlo interno no MS, integrado e coerente, entre entidades de monitorização, 

controlo e avaliação da situação económico-financeira e patrimonial.  

A avaliação da atividade das instituições e serviços, a realizar pela IGAS, através do 

controlo financeiro e orçamental, de auditorias ao desempenho organizacional e de 

auditorias específicas direcionadas a temáticas concretas, no próximo ano, abrangerá 

8 projetos, prevendo-se a realização de 15 ações. 

 

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

também a incluir no plano para 2013 do Sistema de Controlo Interno da 

Administração Financeira do Estado, abrangendo duas entidades: 

a.1. Estabelecimento hospitalar da Região Norte (Setor Público Empresarial);  

a.2. Estabelecimento hospitalar da Região de Lisboa e Vale do Tejo (Setor Público 

Administrativo); 

b) Auditorias ao desempenho organizacional, abrangendo a avaliação da missão e 

objetivos da entidade, bem como a economia, eficiência e eficácia da despesa, 

incidentes sobre: 
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b.1. Estabelecimento hospitalar da Região de Lisboa e Vale do Tejo (Setor Público 

Empresarial);  

b.2. 2 Estabelecimentos hospitalares da Região Centro (Setor Público 

Administrativo); 

c) Auditorias à verificação do cumprimento das recomendações emitidas em ações 

anteriores realizadas em 3 entidades do MS ou por este tuteladas; 

d) Auditoria direcionada ao processo de sucessão das atribuições dos Centros de 

Histocompatibilidade do Norte, do Centro e do Sul; 

e) Auditorias à racionalização da capacidade instalada em meios complementares de 

diagnóstico e terapêutica em, pelo menos, 3 entidades hospitalares do SNS; 

f) Auditoria ao cumprimento das normas legais disciplinadoras dos procedimentos 

necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, 

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (em pelo menos uma entidade a sinalizar pela 

Direcção-Geral do Orçamento, ACSS/GCCI ou IGAS); 

g) Conclusão da auditoria de desempenho ao Serviço de Aprovisionamento da 

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE; 

h) Conclusão da auditoria à celebração de contratos de trabalho sem prévio 

procedimento concursal de recrutamento e seleção, com acordos de cedência de 

interesse público. 

No que respeita ao controlo financeiro setorial, relevam-se as seguintes atividades:  

a) Operacionalização das atividades do Grupo Coordenador de Controlo Interno do 

Ministério da Saúde; 

b) Sistematização das conclusões e recomendações com interesse geral de aplicação 

nos hospitais do SNS, formuladas nas ações de auditoria realizadas nos últimos 3 

anos, para divulgação junto dos mesmos; 

c) Participação nas atividades de articulação das ações de controlo no âmbito do 

Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado; 

d)  Acompanhamento do cumprimento do ponto 1.2. da Recomendação n.º 1/2009 do 

Conselho de Prevenção da Corrupção – avaliação dos Planos de Gestão de Riscos 

de Corrupção e Infrações Conexas dos organismos e serviços do Ministério da 

Saúde ou por este tutelados. 

A IGAS prosseguirá, ainda, a conceção, desenvolvimento ou revisão de metodologias, 

guiões ou normas procedimentais necessárias para o desenvolvimento das ações 
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inspetivas, bem como o apuramento de eventuais responsabilidades financeiras a 

reportar ao Tribunal de Contas, na sequência da realização de ações de auditoria e, 

por fim, a avaliação do impacto das ações de auditoria, através da aferição do grau de 

cumprimento das recomendações. 

 Inspeções  

A realização de inspeções temáticas, normativas e à qualidade ocupa, igualmente, 

uma posição central na atividade da IGAS. No presente plano de atividades, as 

inspeções temáticas e normativas, decorrentes das linhas estratégicas já 

mencionadas, incidem sobre: 

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

41/2007, de 24 de agosto); 

b) Avaliação dos SU com maior e menor percentagem de doentes não urgentes 

(cumprimento das recomendações da CRRNEU, fevereiro de 2012); 

c) Controlo da prescrição médica e da utilização racional do medicamento no SNS; 

d) Acompanhamento do processo de aquisição de serviços para a execução do plano 

nacional de auditorias do SIGIC; 

e) Acompanhamento do cumprimento dos normativos relativos à contratação de 

pessoal da carreira médica em regime de prestação de serviços pelos 

estabelecimentos e serviços do SNS (cfr. despacho SES n.º 10428/2011, de 18 de 

agosto); 

f) Monitorização da evolução da utilização do regime de comparticipação especial de 

trabalhadores e pensionistas da industria de lanifícios (despacho n.º 2247/2012, do 

SES, de 19 de Outubro);   

g) Avaliação da execução das políticas referentes aos recursos humanos no SNS, no 

tocante à organização do trabalho, cumprimento de horários e realização de 

trabalho extraordinário, suplementar ou adicional (follow-up);  

h) Acompanhamento das principais deficiências denunciadas nas reclamações 

registadas no livro amarelo (despacho do Ministro da Saúde n.º 31/2012, de 13 de 

Novembro). 

 

No âmbito das inspeções a realizar, ao nível da segurança e qualidade dos atos e 

serviços prestados, previram-se:  
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a) Inspeções a estabelecimentos de saúde oficiais (públicos) no domínio da 

interrupção voluntária da gravidez - Lei n.º 16/2007, de 17 de abril e Portaria n.º 

741-A/2007, de 21 de junho;   

b) Inspeções a estabelecimentos que tenham atividade na área dos tecidos e células, 

em articulação com a Direção-Geral da Saúde;  

c) Inspeções a Serviços de Sangue, em articulação com a Direção-Geral da Saúde;  

d) Inspeções aos Centros que ministram técnicas de Procriação Medicamente 

Assistida (PMA) – protocolo celebrado com o Conselho Nacional de Procriação 

Medicamente Assistida (CNPMA), nos termos do Decreto Regulamentar n.º 5/2008, 

de 11 de fevereiro; 

e) Inspeções à implementação do atual regime jurídico de segurança contra incêndios 

pelos Agrupamentos de Centros de Saúde, selecionados de acordo com matriz de 

risco.  

 Fiscalizações  

No âmbito da atividade de fiscalização, prevê-se a realização das seguintes ações:  

a) Fiscalizar a implementação do atual regime jurídico da segurança contra incêndios 

pelas unidades privadas de serviços de saúde, com internamento, selecionadas de 

acordo com matriz de risco (DL n.º 220/2008, de 12 de novembro); 

b) Fiscalizar as unidades de prestação de cuidados de saúde do sector privado e 

social, na área das dependências e dos comportamentos aditivos;  

c) Intervir, em função de queixas/denúncias/reclamações apresentadas e através de 

ações de fiscalização não programadas, junto de entidades privadas ou de outros 

organismos, para verificação das respetivas condições de funcionamento e de 

prestação de serviços. 
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 Ação e Auditoria Disciplinares 

 

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

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 

de resolução de dúvidas (mediante serviço informativo específico), reforçando a sua 

ação em termos de ações de formação que contribuam para uma cada vez maior 

autonomia e autossuficiência dos estabelecimentos e serviços. 

Assim, mais concretamente: 

a) Em termos de ação disciplinar, na atividade 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, bem como de negligência grave na assistência 

prestada;  

b) 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 ação 

disciplinar; 

c) Serão, ainda, realizadas adicionalmente ações atípicas de prevenção da fraude e 

corrupção, otimizando os recursos humanos que até à presente data têm estado 

afetos exclusivamente à área disciplinar; 

d) Existindo protocolos com a Inspeção Regional dos Assuntos Sociais (IRAS) da 

Região Autónoma da Madeira (RAM) e com a Inspeção Regional de Saúde dos 

Açores, poderão decorrer daqui diversas ações impossíveis de prever. 
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III.2 Atividades por equipa multidisciplinar  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE AUDITORIA E CONTROLO FINANCEIRO

OOP1 Atividade Indicador Calendarização Fonte de Verificação Responsabilidade
N.º orientação 

estratégica MS

Fluxos financeiros a controlar 40% € 39.000.000

n.º entidades não sujeitas a ações 

de auditoria nos últimos oito anos

Fluxos financeiros a controlar 25% € 24.375.000

n.º entidades não sujeitas a ações 

de auditoria nos últimos oito anos

n.º entidades sujeitas a ações de 

auditoria nos últimos oito anos

Fluxos financeiros a controlar 5% € 4.875.000

n.º entidades sujeitas a ações de 

auditoria nos últimos oito anos

Fluxos financeiros a controlar 10% € 9.750.000

n.º entidades sujeitas a ações de 

auditoria nos últimos oito anos

Fluxos financeiros a controlar 15% € 14.625.000

n.º entidades sujeitas a ações de 

auditoria nos últimos oito anos

Fluxos financeiros a controlar 5% € 4.875.000

n.º entidades sujeitas a ações de 

auditoria nos últimos oito anos

OOp7 Atividade Indicador Calendarização Fonte de Verificação Responsabilidade Orient.Est.MS

1
Conceção, desenvolvimento ou revisão de metodologias, 

guiões ou normas procedimentais
n.º de instrumentos definidos Junho Interna SIG / EMA -

Outras Atividade Indicador Calendarização Fonte de Verificação Responsabilidade Orient.Est.MS

1
Operacionalização das atividades do Grupo Coordenador de 

Controlo Interno do Ministério da Saúde
n.º de reuniões realizadas Dezembro Interna SIG / EMA 4.8 / 6.2 / 6.7

2

Procedimento de apuramento de eventuais 

responsabilidades financeiras a reportar ao Tribunal de 

Contas, na sequência da realização de ações de auditoria

n.º de ações objecto de 

procedimento
Dezembro Interna SIG / EMA -

3

Sistematização das conclusões e recomendações com 

interesse geral de aplicação aos hospitais do SNS, formuladas 

nas ações de auditoria realizadas nos últimos anos, para 

proposta de divulgação junto das mesmas

Prazo para conclusão Fevereiro Interna SIG / EMA 12

4

Participação nas atividades de articulação das ações de 

controlo no âmbito do Sistema de Controlo Interno da 

Administração Financeira do Estado

n.º de reuniões realizadas Dezembro Interna SIG / EMA -

5

Conclusão da auditoria à celebração de contratos de trabalho 

sem prévio procedimento concursal de recrutamento e 

seleção, com acordos de cedência de interesse público

n.º de contratos avaliados Fevereiro Interna SIG / EMA 3.14  / 4.7 / 6.4

6
Auditoria ao processo de sucessão das atribuições dos Centros 

de Histocompatibilidade 
Prazo para conclusão Julho Interna SIG / EMA 6.7

7

Auditoria de acompanhamento ao cumprimento do ponto 1.2. 

da Recomendação n.º 1/2009 do Conselho de Prevenção da 

Corrupção – avaliação dos Planos de Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas dos organismos e serviços do 

Ministério da Saúde ou por este tutelados.

Prazo para conclusão Dezembro Interna SIG / EMA 1.3

8
Avaliação do impacto do cumprimento das recomendações 

das ações de auditoria
Prazo para conclusão Dezembro Interna SIG / EMA 12-

SIG / EMA
2

-

Meta

SIG / EMA

-

1

-

Meta

1

Meta

6

6

SIG / EMA
1

1
Realização de auditorias ao sistemas e procedimentos de 

controlo nas operações de execução do orçamento
Dezembro Interna

2

Realização de auditorias de avaliação da missão e objectivos 

do organismo, bem como a economia, eficiência e eficácia da 

despesa correspondente

Dezembro Interna
2

1

3
Realização de ações de acompanhamento da implementação 

das recomendações formuladas
Julho Interna SIG / EMA

2

4
Realização de ações de auditoria ao cumprimento da LCPA, 

nos termos do art.º 12º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro
Julho Interna SIG / EMA

1

5
Realização de auditoria à racionalização da capacidade 

instalada no SNS em matéria de MCDT
Abril Interna SIG / EMA

3

20

6

Conclusão da auditoria de desempenho ao Serviço de 

Aprovisionamento da Unidade Local de Saúde do Baixo 

Alentejo, EPE

Fevereiro Interna
1.5 / 3.13 / 4.7 / 

6.7

1.5 / 3.4 / 3.13 / 

3.14 / 4.7 / 6.2 / 

6.4 / 6.7

1.3 / 1.5 / 3.4 / 

3.13 / 4.7 / 6.1 

/6.2 / 6.4 / 6.7

1.5 / 3.4 / 3.13 / 

3.14 / 4.7 / 6.2 / 

6.4 / 6.7 / 12

3.13 / 4.7 / 6.7

1.3 / 1.5 / 3.4 / 

3.13 / 4.3 / 4.7 / 

6.1 / 6.4
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OOp2 Atividade Indicador Calendarização Fonte de Verificação Responsabilidade

OOp6 Atividade Indicador Calendarização Fonte de Verificação Responsabilidade

1

Contribuir para a informatização dos resultados das 

inspeções, de forma a desenvolver o repositório digital do 

conhecimento organizacional 

N.º de ações/relatórios inseridos 

no repositório digital do 

conhecimento organizacional

Junho
 Base de Dados-  

GRDCO
DSIP/SIG/EMI

OOp7 Atividade Indicador Calendarização Fonte de Verificação Responsabilidade

1
Conceção, desenvolvimento ou revisão de metodologias, 

guiões ou normas procedimentais
N.º de instrumentos revistos Setembro Interna SIG / EMI

Outras* Atividade Indicador Calendarização Fonte de Verificação Responsabilidade

1

Realização de uma inspeção no cumprimento da al. f) do art.º 

4º da Lei 41/2007, de 24 de agosto, sobre o acesso aos 

cuidados de saúde

Prazo para conclusão Dezembro Interna SIG / EMI

2

Realização de uma inspeção direcionada à avaliação dos SU 

com maior e menor percentagem de doentes não urgentes 

(cumprimento das recomendações da CRRNEU)

Prazo para conclusão Dezembro Interna SIG / EMI

3
 Acompanhamento do processo de aquisição de serviços 

para a execução do plano nacional de auditorias do SIGIC 
N.º de reuniões janeiro ACSS SIG / EMI

4

Realização de uma Inspeção sobre a contratação de pessoal da 

carreira médica em regime de prestação de serviços pelos 

estabelecimentos e serviços do SNS (cfr. despacho SES n.º 

10428/2011, de 18 de agosto);

Prazo para conclusão junho Interna SIG / EMi

5

Realização de uma inspeção destinada a monitorizar a 

evolução da utilização do regime de comparticipação especial 

de trabalhadores e pensionistas da industria de lanifícios 

(despacho n.º 2247/2012, de 19 de Outubro);  

Prazo para conclusão junho Interna SIG / EMI

6

Realização de uma inspeção direcionada à avaliação da 

execução das políticas referentes aos recursos humanos no 

SNS, no tocante à organização do trabalho, cumprimento de 

horários e realização de trabalho extraordinário, suplementar 

ou adicional (follow-up) 

Prazo para conclusão Dezembro Interna SIG / EMI

7

Realização de uma inspeção direcionada ao 

acompanhamento das principais deficiências denunciadas 

nas reclamações registadas no livro amarelo em 2011 

(despacho do Ministro da Saúde n.º 31/2012, de 13 de 

Novembro).

Prazo para conclusão Dezembro Interna SIG / EMI

legenda: * Outras - Ações resultantes de obrigações

legais ou determinadas pela tutela

1

2

Realização de inspeções direcionadas à avaliação da 

prescrição e utilização racional dos medicamentos nos 

Hospitais  

N.º de ACES inspecionados

N.º de Hospitais inspecionados 

<50% 12

13

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE INSPEÇÃO - 2013

Realização de inspeções direcionadas à avaliação da 

prescrição e utilização racional dos medicamentos  e MCDTS 

nos ACES 

Meta

Dezembro

Interna SIG / EMI

SIG / EMIInterna

Dezembro

n.a.

n.a.

Meta

>50%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Meta

Meta

1

30 n.a.

Orientação 

Estratégica MS

n.a.

Orientação 

Estratégica MS

Orientação 

Estratégica MS

3.5./3.12./4.3/

5.5./

3.5./4.3./6.4.

3.12./4.3.//5.5

.

3.14.

1.1./1.2./3.15/

3.3./5.3./6.8./

9.

Orientação 

Estratégica MS

1.2./3.4./6.3./

6.4.

5.6/5.7./7./6.3

.

3.13./6.4.

3.14./6.4./5.5.
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OOp3

e  

OOp4

Atividade Indicador Meta Calendarização Fonte de Verificação Responsabilidade

1

Fiscalizar as unidades de prestação de cuidados de saúde do 

sector privado e social, na área das dependências e 

comportamentos aditivos

N.º  de unidades fiscalizadas 21 Dezembro Interna SIG / EMF

2

Inspecionar, em articulação com a Direção-Geral da Saúde, os 

estabelecimentos que realizam atividades relativas à dádiva, 

colheita, análise, processamento, preservação, 

armazenamento e distribuição de sangue humano, de 

componentes sanguíneos, de órgãos, tecidos e células de 

origem humana

N.º de estabelecimentos 

inspecionados
16 Dezembro Interna SIG / EMF

OOp7 Atividade Indicador Meta Calendarização Fonte de Verificação Responsabilidade

1
Conceção, desenvolvimento ou revisão de metodologias, 

guiões ou normas procedimentais
N.º de instrumentos definidos 3 Maio Interna SIG / EMF

Outros Atividade Indicador Meta Calendarização Fonte de Verificação Responsabilidade

1

Inspecionar os Centros que ministram técnicas de Procriação 

Medicamente Assistida, em articulação com o Conselho 

Nacional de Procriação Medicamente Assistida

N.º de Centros inspecionados
A definir pelo 

CNPMA
Dezembro Interna SIG / EMF

2
Inspecionar os estabelecimentos oficiais que realizam IVG, no 

Continente

Percentagem de processos 

clínicos analisados em cada 

estabelecimento a inspecionar 

(em função do nº de processos 

clínicos de IVG realizadas em 

2012 no respetivo 

estabelecimento), sendo que 

para garantir a 

representatividade da amostra 

analisada, o número de 

processos clínicos a avaliar não 

poderá a ser inferior a 25.

12% Dezembro Interna SIG / EMF

3

Fiscalizar a implementação do atual regime jurídico de 

segurança contra incêndios pelas unidades privadas de 

serviços de saúde, com internamento, selecionadas de acordo 

com matriz de risco 

N.º de unidades fiscalizadas 10 Julho Interna SIG / EMF

4

Inspecionar a implementação do atual regime jurídico de 

segurança contra incêndios pelos Agrupamentos de Centros 

de Saúde, selecionados de acordo com matriz de risco 

N.º de ACES fiscalizados 10 Julho Interna SIG / EMF

5

Intervir em função de queixas apresentadas e através de 

ações de fiscalização não programadas, junto de entidades ou 

de outros organismos, para verificação das respetivas 

condições de funcionamento e de prestação de serviços

Nº de ações realizadas N/A Dezembro Interna SIG / EMF

Orientação 

Estratégica 

MS

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE FISCALIZAÇÃO - 2013

Orientação 

Estratégica 

MS

1.1./ 1.3./ 

1.5./ 1.7./

 3.4./ 3.9.

1.3./ 1.5./ 

3.4./ 3.9.

1.3./ 1.5./ 

1.7./ 3.4./ 

Orientação 

Estratégica 

MS

1.2./ 1.3./ 

1.5./ 1.7./

3.4./ 3.9.

1.2./ 1.3./ 

1.5./ 1.7./

3.4./ 3.9.

1.3./ 3.4./ 

3.9.

1.3./ 3.4./ 

3.9.

1.1./ 1.2./ 

1.3./ 1.5./ 

3.3./ 3.4./ 

3.9./ 3.15.

(variável 

face à 

temática das 

queixas)
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III.3 Apoio técnico e de suporte à atividade operativa  

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 33/2012, de 13 de fevereiro, e com o despacho  

n.º 11611/2012, de 28 de agosto, as unidades orgânicas flexíveis, denominadas 

respetivamente de DAAP e DSIP, sofreram alterações ao nível das suas 

competências, tendo sido atribuído à DAAP a área de planeamento, bem como a 

transferência do setor de processos para a DSIP. Com esta reestruturação, procurou-

se harmonizar e otimizar o suporte à atividade operativa. 

Na vertente dos sistemas de informação (DSIP), planeamento e da formação 

profissional (DAAP), as prioridades para 2013, são as seguintes: 

 

OOp5 Atividade Indicador Meta Calendarização
Fonte de 

Verificação
Responsabilidade

1

Assegurar, dentro dos prazos legais,  a instrução e conclusão 

dos processos de natureza disciplinar, elaborar peritagens 

bem como os pareceres necessários no âmbito dos recursos 

administrativos 

n.a. n.a n.a. na SIG / EMD

2
Realizar adicionalmente o follow-up das ações de prevenção 

e deteção da fraude e corrupção 

n.º de ações de follow-up  + % 

recomendações aceites
10 +  50% Dezembro Interna SIG / EMD

3
Realizar adicionalmente novas ações de prevenção da fraude 

e corrupção 

n.º de ações de follow-up  + % 

recomendações aceites
3 +50% Dezembro Interna SIG / EMD

OOp8 Atividade Indicador Meta CalendarizaçãoFonte de VerificaçãoResponsabilidade

n.º de sessões nos ACES 11

% de destinatários que manifestam 

um grau de satisfação > 3 (escala 1 a 

5) 

40%

n.º de sessões nos  hospitais 11

% de destinatários que manifestam 

um grau de satisfação > 3 (escala 1 a 

5) 

40%

n.º de sessões incluidas em 

auditorias disciplinares 
1

% de destinatários que manifestam 

um grau de satisfação > 3 (escala 1 a 

5) 

40%

9.

9.

9.

Orientação 

Estratégica 

MS

variável face ao 

objeto dos 

processos

Orientação 

Estratégica 

MS

6.4/6.7./12.

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE AÇÃO E AUDITORIA DISCIPLINAR- 2013

Realização de ações/sessões pedagógicas ou de 

esclarecimento sobre o exercício da ação disciplinar nos ACES 

Realização de ações/sessões pedagógicas ou de 

esclarecimento sobre o exercício das ação disciplinar  nos 

Hospitais 

Realização de ações/sessões pedagógicas ou de 

esclarecimento no âmbito de auditorias disciplinares  
Dezembro

Dezembro

Dezembro

1

2

3 Interna SIG/EMD

Interna SIG/EMD

SIG/EMDinterna
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 Planeamento e Controlo de Gestão: 

 Promover a integração do sistema de informação, ao invés da existência de 

múltiplas fontes de dados, de carater pessoal, cuja fragmentação resulta em 

informação inconsistente, não imediata e não partilhada. 

 Manutenção e monitorização da nova versão  do sistema de gestão da atividade 

inspetiva (DUI – dia útil inspetor) V2012, incluindo melhorias e atualizações, de 

modo a adequar os outputs à EMD. 

 Gestão e manutenção da aplicação de formação, e promoção de melhorias, 

entretanto já identificadas, quanto à sua funcionalidade e usabilidade. 

 Dar continuidade à reestruturação do arquivo físico da IGAS, nas áreas de 

Auditoria, Inspeção e Fiscalização e a normalização da identificação do mesmo, 

na aplicação de gestão dos processos (GPR). 

 Lançamento das bases para uma plataforma de BI (Business Intelligence), 

alicerçada nos módulos de gestão documental e processos, de modo a produzir 

informação necessária para a decisão dos níveis estratégicos, táticos e 

operacional. 

 Elaboração de normas no sentido de uniformizar e regular o uso dos sistemas de 

informação através de políticas de segurança, utilização e privacidade.    

 Aplicação, ao nível dos sistemas informáticos, do estudo em curso sobre 

procedimentos e tipificação de minutas para as diferentes valências da IGAS, 

com especial incidência no setor de processos. 

 Promover a realização de questionários com o objetivo de apurar o grau de 

satisfação dos funcionários, obtendo assim indicadores necessários para a 

gestão.  

 Articular com a DGS tendo em vista a inventariação das bases e dos sistemas 

de informação em saúde. 
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 Melhoria das Tecnologias de Informação e Comunicação 

Em 2013, a IGAS prosseguirá na modernização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), prevendo-se neste domínio as principais ações: 

 Concretização do projeto Intranet da IGAS (com base na estrutura elaborada no 

ano anterior), de forma a contribuir para a promoção e agilização da 

comunicação interna; 

 Implementação da transição dos dossiers permanentes (formato digital) para a 

intranet; 

 Disponibilização, através da intranet, da aplicação informática de acesso à 

biblioteca da IGAS criada no ano anterior;  

 Melhoria do “Repositório Digital do Conhecimento Organizacional”, com 

alargamento do âmbito a todas as equipas de inspeção, e disponibilização do 

seu conteúdo através da intranet (OOp6); 

 Criação e disponibilização, através da intranet, de uma base de dados de 

caracterização dos organismos do Ministério da Saúde; 

 Criação de um novo layout para o site da IGAS, bem como criar as condições 

para que o alojamento do site e respetivo desenvolvimento se efetue 

internamente; 

 Definição e criação de um sistema de gestão de pedidos (help desk) transversal 

às unidades orgânicas da IGAS. 

 

 Desenvolvimento de Competências e Qualificação dos Recursos 

Humanos  

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

trabalhadores e, em particular, tendo em conta o reforço do seu corpo inspetivo 

(OOp9).  

 

  



IGAS | Plano de Atividades 2013 37 

 

De acordo com o presente Plano de Atividades, será elaborado um plano anual de 

formação para 2013, onde se prevê, designadamente, o número de horas de 

formação e as competências a desenvolver.  

 

O referido plano de formação não poderá deixar de privilegiar o disposto na 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 89/2010, em particular, 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 das ações inspetivas em geral. 

 

No que se refere às tecnologias de informação para o período 2011/2013, dar-se-á 

continuidade às ações já realizadas, sobre os programas Word avançado, Excel e 

Excel avançado (ligação a fontes de dados), Access, PowerPoint, de modo a 

proporcionar aos trabalhadores da IGAS uma maior eficiência e conhecimento na 

utilização destas ferramentas. 

 

Do mesmo modo, será dada continuidade às ações de formação necessárias para 

uma melhor utilização da aplicação GERFIP - Gestão de Recursos Financeiros em 

modo partilhado, aos serviços administrativos da IGAS. 

Dotar, ainda, os inspetores de conhecimentos do programa atrás referido, bem 

como aprofundar os conhecimentos relacionados com o POCP-MS e no sistema de 

normalização contabilística. 

Na linha dos anos anteriores, prosseguir-se-á, em 2013, a realização de 

conferências sobre temas relevantes para a atividade inspetiva na área da saúde. 

 Serviço Informativo 

Em 2013, a IGAS, mantendo o Serviço Informativo já existente (com atendimento 

telefónico e presencial, esclarecimento e orientação dos utentes ou profissionais de 

saúde), pretende criar uma ligação no seu site, onde sejam disponibilizadas FAQ’s, 

por forma a facilitar o acesso à informação. 
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III.4  Atividades não enquadradas em projetos 

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

prossecução de finalidades comuns e visando aspetos específicos com conexão na 

área da saúde. Nesta colaboração, sobressai a atividade 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 2013, a IGAS prosseguirá o estabelecimento de canais de comunicação e troca de 

informação com as associações representativas dos doentes e dos utentes dos serviços 

de saúde, com o objetivo de melhor se aperceber dos seus problemas e aspirações, 

atividades desenvolvidas e tipo de apoios recebidos. 

Na sua linha de atuação 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.), sugestões e reclamações. 

A IGAS irá prosseguir o objetivo de melhorar a articulação em matéria de relações 

internacionais, no sentido de cumprir os prazos de resposta aquando do pedido de 

emissão de parecer, divulgando e atualizando permanentemente as atividades de 

representação internacional.  

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

Ministério da Saúde, quer dos respetivos 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 inspetivos. 

Em consequência de protocolos estabelecidos pela IGAS com outras entidades, 

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

Autónoma da Madeira, com a Inspeção Regional de Saúde dos Açores 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 ações não previstas.  
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IV - RECURSOS 

I.1 Recursos – financeiros e humanos 

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

conta o orçamento inicial atribuído à IGAS para 2013, no montante 3 407 370 €. 

 

 

 

Os recursos humanos necessários para a concretização do Plano de Atividades 

implicam um mapa de pessoal para 2013 com 95 trabalhadores. 

Nesta medida, no que concerne à gestão de recursos humanos, prevê-se: 

 o desenvolvimento de todos os procedimentos necessários para o preenchimento 

de postos de trabalho previstos no mapa de pessoal, os quais se apresentam 

indispensáveis para a concretização da estratégia definida. 

 

 

EVOLUÇÃO (orçamentos de 2011/2013) 2011 2012 2013 

    

Total do Orçamento da IGAS 3.570.482,00 2.950.610,00 3.407.370,00 

    

01.00.00 - Despesas c/. Pessoal 3.300.640,00 2.585.178,00 2.932.705,00 

    

02.02.00 – Aquisição Bens e Serviços 
Correntes 

151.873,00 267.522,00 369.695,00 

    

04.00.00 - Transferências Correntes 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

    

06.00.00 -Outras Despesas Correntes 94.469,00 80.067,00 87.184,00 

    

07.00.00 – Aquisição de Bens de Capital 11.500,00 5.843,00 5.786,00 
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Recursos humanos segundo o escalão etário e género dos colaboradores 

 

 

GRUPO DE PESSOAL NÚMERO DE EFETIVOS PLANEADOS 

 2012 2013 

Dirigente Superior de 1.º grau 1 1 

Dirigente Superior de 2.º grau 2 2 

Dirigente Intermédio de 2.º grau 2 2 

Chefes de Equipas Multidisciplinares 4 4 

Inspetores da carreira de Inspeção Superior 
41 46 

Assessor Médico 1 1 

Técnicos Superiores 3 8 

Técnicos de Informática 3 3 

Coordenadores técnicos 3 3 

Assistentes Técnicos 18 18 

Assistentes Operacionais 7 7 

TOTAL 85 95 
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Recursos humanos segundo o nível de escolaridade e género 

 

 

A maioria dos funcionários desta Inspeção encontra-se entre os 40 e 59 anos (78%), 

sendo a licenciatura o nível de escolaridade mais predominante (62%).  
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CONCLUSÃO 

 

A estratégia definida anteriormente e que se encontra plasmada no presente Plano, 

assenta no entendimento que a sustentabilidade do SNS depende da racionalização e 

rentabilização dos recursos disponíveis, da contenção da despesa e do desperdício, do 

controlo da fraude, com o objetivo último de fazer o mesmo com menos recursos, 

assegurando a qualidade, a segurança e o acesso efetivo, e em condições de equidade, 

pelos cidadãos aos cuidados de saúde, revelando-se transversal a várias das 

orientações estratégicas do Ministério da Saúde. 

Nesta conformidade, com o presente Plano de Atividades e tendo em conta os recursos 

disponíveis, a IGAS dará resposta aos novos desafios resultantes do reforço das suas 

atribuições e competências nas áreas da fiscalização e do controlo financeiro setorial e 

procurará contribuir significativamente para a concretização das orientações do 

Ministério da Saúde durante o próximo ano (vide os pontos I.5; II. 5; III.2; III.3 e III.4).  

 

**************************************************************************************************** 


