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APRESENTAÇÃO 

As atribuições consagradas na lei orgânica (DL nº 33/2012, de 13 de fevereiro) da Inspeção-Geral 

das Atividades em Saúde (IGAS) e que vêm sendo atualizadas e reforçadas (vide nº 8 do DL nº 

14/2014, nº 2 do artigo 44º da Lei nº 21/2014), acompanhando a crescente diversidade e 

complexidade das atividades em saúde e das exigências de uma sociedade em mudança, 

constituíram um fator determinante na planificação da atividade referente ao ano económico de 

2014, através da qual se procurará dar resposta qualitativa e quantitativa aos atuais desafios da 

inspeção nas suas diversas vertentes e, em simultâneo, proporcionar à tutela informação regular 

sobre os respetivos resultados (vg. através do grupo coordenador do sistema de controlo interno 

integrado no Ministério da Saúde - GCCI).  

O plano encontra-se alinhado com os objetivos estratégicos e operacionais enunciados nas 

cartas de missão, destacando-se o imperativo de contribuir através das ações inspetivas para o 

combate à fraude e ao desperdício no SNS, para a avaliação do desempenho dos serviços, a 

adequada utilização da capacidade instalada em geral e, em particular, na área dos recursos 

humanos.  

Na vertente disciplinar, mantém-se o objetivo de alcançar a capacitação dos serviços para o 

adequado exercício da ação disciplinar através da realização de sessões de esclarecimento ou no 

âmbito das auditorias disciplinares.  

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

equidade, a serviços de elevada qualidade e em condições de segurança, manterá o enfoque 

nestas matérias, realizando as intervenções e os procedimentos adequados à garantia de 

elevados níveis de adequação da prestação de cuidados de saúde, através do acompanhamento 

de todas as situações participadas e, quando necessário, da sua investigação e/ou fiscalização, 

sem prejuízo da eventual responsabilização.  

Por fim, salienta-se que a elaboração do Plano contou com o inestimável contributo dos 

colaboradores da IGAS, que constituem uma garantia da defesa da legalidade e dos direitos dos 

cidadãos. 
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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 a 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 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 financeiro, 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. 

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 - 
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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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 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. 
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I.3 MISSÃO, ATRIBUIÇÕES, VALORES E VISÃO 

MISSÃO: 

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) tem por 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 (Decreto-Lei nº 33/2012, de 13 de fevereiro). 

ATRIBUIÇÕES: 

Nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do respetivo diploma orgânico, a IGAS prossegue as seguintes 
atribuições: 

 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;  

 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; 

 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); 

 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; 

 Realizar ações de fiscalização às unidades de prestação de cuidados de saúde do sector 
privado e social, na área das dependências e comportamentos aditivos; 

 Desenvolver, nos termos legais, a ação disciplinar em relação aos serviços, 
estabelecimentos e organismos integrados no MS, ou por este tutelados; 

 Realizar ações de prevenção e deteção de situações de corrupção e de fraude, promovendo 
os procedimentos adequados; 

 Colaborar com organismos nacionais e internacionais em matérias das atribuições das 
inspeções -gerais. 
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VISÃO:  

Um serviço de excelência na defesa da ética e no controlo das atividades em saúde. 
 

 

 
  

 
VALORES: 
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I.3 ÁREAS DE INTERVENÇÃO, FUNÇÕES ESSENCIAIS 

Os principais serviços prestados pela IGAS, no âmbito das suas competências, são os seguintes (cfr. 
artigo 4.º 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); 

 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. 

 

MISSÃO:
A IGAS tem por 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 ...

VISÃO:

Um serviço de excelência na defesa da ética e no
controlo das atividades em saúde

VALORES:

Integridade, Respeito, Confiança, Espirito de Equipa e
Profissionalismo
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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 aspetos 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), encontrando-se alinhado com o Plano Estratégico da 
IGAS para 2014-2016. 

I.5.1 LINHAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 

Para o desenvolvimento da sua atividade, a IGAS orientar-se-á pelos princípios e normas que 
decorrem do respetivo enquadramento legal e que condicionam a sua atividade, 
nomeadamente, a Constituição da República Portuguesa, as leis orgânicas do Ministério da 
Saúde e da IGAS, a Lei do Enquadramento Orçamental e a do Orçamento de Estado para 2014, o 
Programa do Governo, o regime do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação da Administração 
Pública (SIADAP), o regime jurídico que institui o Sistema de Controlo Interno da Administração 
Financeira do Estado (SCI), o que rege a atividade de Inspeção da Administração direta e indireta 
do Estado, o regime jurídico da Carreira Especial de Inspeção e os diplomas específicos da saúde, 
incluindo os recentemente publicados e que atualizaram e reforçaram as atribuições da IGAS 
(vide nº 8 do DL nº 14/2014, nº 2 do artigo 44º da Lei nº 21/2014).   

Assumem particular relevância, como linhas de orientação estratégica, as decorrentes das 
Grandes Opções do Plano para 2014 (GOP), aprovadas pela Lei n.º 83-B/2013 de 31 de 
dezembro, bem como os objetivos estratégicos e específicos traçados nas cartas de missão e que 
traduzem o compromisso assumido por este organismo para os próximos anos.  

A estratégia encontra-se, ainda, alinhada com o Plano Nacional de Saúde 2012-2016 e com 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 

GRANDES

NÚMEROS

1.286
processos novos 

sem  natureza 
inspetiva

848 
atendimentos

no serviço 
informativo  

13.912
comunicações 

exteriores

>1.800
recomendações

formuladas 

775 
visitas 

a serviços

671 
ações 

inspetivas
movimentadas
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Estado Adjunto e da Saúde (SEAS) e com os vetores estratégicos definidos pelo Ministro da 
Saúde, conforme decorre do Plano Estratégico da IGAS. 

I.5.2 ANÁLISE ESTRATÉGICA 

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE  

No contexto geral dos fatores externos que influenciarão a atividade da IGAS em 2014, a revisão 
em alta nas perspetivas para a economia portuguesa não anulará os constrangimentos 
económicos e sociais resultantes do “Programa de Ajustamento Económico” com particular 
impacto na Saúde, que se encontra no cerne do debate transversal sobre a Reforma do Estado, 
face aos atuais desafios como a constante inovação tecnológica, o aumento da prevalência de 
doenças crónicas, o envelhecimento da população, o crescimento legítimo das expectativas dos 
utilizadores do sistema, a necessidade de adaptar a oferta de cuidados e assegurar respostas 
efetivas às necessidades dos cidadãos.  

Internamente, perspetiva-se a manutenção do 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, ainda, 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. 

O ambiente interno continuará a ser fortemente influenciado, em 2014, 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). 

A concretização da missão depende em larga medida da capacidade de manter os postos de 
trabalho afetos à atividade operacional previstos no atual mapa de pessoal, cujo reforço resultou 
da reprogramação de necessidades decorrente da nova estrutura orgânica da IGAS.  
A previsível saída de efetivos por via da respetiva aposentação no decurso do segundo semestre 
de 2014, bem como a elevada capacitação dos recursos humanos que vem gerando uma elevada 
mobilidade dos inspetores, poderá afetar a realização da atividade planeada, impondo-se 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).  
 
Para a concretização do presente plano de atividades, a IGAS deverá manter a preocupação de 
criar condições para a realização e valorização profissional dos seus trabalhadores, caraterizados 
por cultura fortemente identitária na qual o comprometimento profissional se alia ao 
comprometimento organizacional.  

Por outro lado, o elevado grau de profissionalismo sustentado na autonomia técnica dos 
inspetores e ancorado em técnicas e procedimentos metodológicos, constitui a garantia do 
elevado desempenho, associando-se a uma gestão mais criteriosa e otimizada dos recursos 
disponíveis.  
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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.  

 

 

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. 
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II - OBJETIVOS E ESTRATÉGIA 

II.1 FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA  

Na elaboração do QUAR e do Plano para 2014, 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 
defesa da ética, através da verificação do cumprimento da lei pelos diversos intervenientes no 
setor da Saúde (incluindo no controlo da fraude e do desperdício), 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, impõe-se, em particular:   

 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 e controlar, diretamente, a boa 
gestão dos recursos públicos afetos à saúde e a manutenção dos níveis de qualidade, 
segurança e acesso às atividades em saúde;  

 Manter a relevância e a oportunidade dos outputs da IGAS face à respetiva missão, às 
orientações do MS e em alinhamento com os eixos estratégicos previstos no Plano Nacional 

OE 3

Desenvolver 
competências e 

promover a qualidade 
dos serviços prestados

OE 2

Obter ganhos de 
eficiência na 

atividade da igas

OE 1

Contribuir para a 
melhoria do 
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aumento do rigor e da 

transparência da  
informação em saúde, 
reforçando a eficácia    

do controlo
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de Saúde, designadamente, priorizando o controlo em áreas de risco, relevância ou 
materialidade, melhorando e ampliando os resultados dos novos produtos de 
controlo/serviços, bem como capacitando as instituições do SNS para o adequado exercício 
da ação disciplinar e o regular funcionamento dos respetivos gabinetes dos 
cidadãos/Sistema SIM-Cidadão; 

 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).  

 

II.3 OBJETIVOS OPERACIONAIS  

De acordo com 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. 

O QUAR da IGAS para 2014 estabelece 11 objetivos operacionais, devidamente enquadrados nos 
objetivos estratégicos enunciados e refletindo o incremento das suas atribuições e o mapa de 
pessoal aprovado para 2014.  

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 
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Criar Valor, 
melhorando a 
informação e 

disseminando as boas 
práticas 

OOp3: Promover a qualidade e garantir a 
segurança dos doentes (UO – EMF) 

OOp4: Fiscalizar unidades de 
prestação de cuidados de saúde do 
sector privado e social, na área das 
dependências e comportamentos 
aditivos (UO – EMF) 

OOp5: Contribuir para a melhoria do 
acesso aos cuidados de saúde e a redução 
das desigualdades, visando a equidade/ 
eixos estratégicos PNS (UO – EMI) 

OOp8: Informatizar os resultados de ações 
realizadas em anos anteriores, de forma a 
desenvolver o repositório digital do 
conhecimento organizacional (UO – DSIP) 

OOp2: Contribuir para o combate à 
fraude e ao desperdício no SNS 
através da realização de inspeções 
temáticas aos ACES e/ou Hospitais 
(UO- EMI) 

OOp6: Assegurar a eficácia do controlo na área dos 
recursos humanos do SNS, garantindo a adequada 
fiscalização das situações de impedimentos, 
incompatibilidades, acumulações indevidas e o 
cumprimento dos horários (UO – EMF) 

OOp7: 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) 

OOp9: Padronizar e normalizar as 
metodologias na realização das ações 
inspetivas em geral (UO – EMA – EMI- 
EMF – EMD) 

OOp11: Promover a qualificação dos 
recursos humanos (UO - DSIP/DAAP) 
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OOp10: Capacitar os serviços para o exercício 
da ação disciplinar através de ações 
pedagógicas de esclarecimento ou no âmbito 
das auditorias disciplinares (UO - EMD) 

 

OOp1: Incrementar o esforço 
de controlo de auditoria         
(UO – EMA) 
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II.4 QUAR 2014 - 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 2014.  

RESUMO DO HISTÓRICO DOS INDICADORES SELECIONADOS - 2008/ 2013 
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Os indicadores que não apresentam valores históricos relativos aos anos de 2008 a 2011 
resultaram da necessidade de se contemplar novos objetivos decorrentes do alargamento das 
atribuições da IGAS na nova estrutura orgânica (vg. OOp3 e OOp4), designadamente a de 
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 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”. 

Na seleção dos indicadores previstos no QUAR 2014 foram valorizados os mais próximos do 
impacto ou do resultado, assim como os indicadores que apresentavam alguns valores históricos 
nos últimos 5 anos. 

Apenas no que concerne ao objetivo de “Assegurar a eficácia do controlo na área dos recursos 
humanos do SNS, garantindo a adequada fiscalização das situações de impedimentos, 
incompatibilidades, acumulações indevidas e o cumprimento dos horários”, por ter sido 
introduzido pela primeira vez no QUAR 2014 com a finalidade de o ajustar ao peso dos objetivos 
específicos previstos nas cartas de missão (resultando o indicador da própria carta de missão que 
foi fixada pela Tutela, não permitindo qualquer discricionariedade na criação), não foi possível 
indicar qualquer valor histórico.  

Salienta-se, pois, que o número de objetivos previstos no QUAR aumentou de 9 (nove), em 2013, 
para 11 (onze), em 2014, encontrando-se, a definição das metas para 2014, alinhada com as que 
foram fixadas no Plano Estratégico da IGAS e, nesta medida, nas cartas de missão e que 
correspondem aos objetivos/indicadores específicos fixados pelo Ministro da Saúde para o 
quinquénio 2013/2017, traduzindo, muitos deles, um incremento do desempenho evidenciado até 
2013. 

Para além das situações mencionadas que implicaram a definição de novos objetivos operacionais 
optou-se por manter os indicadores que permitem espelhar no QUAR a avaliação do grau de 
satisfação dos utilizadores e dos colaboradores (OOp10 e OOp11).  

MAPA DOS INDICADORES – QUAR 2014  

MAPA DE INDICADORES – IGAS 

Objetivos/Indicadores 
Tipo de 

Indicador 

Frequência 
da 

medição 

Meta Meta 
Valor 
crítico 

2013 2014   

EF
IC

Á
C

IA
 

OOp1: Incrementar o esforço de controlo de auditoria     

1.1 
Volume de fluxos financeiros controlados (1,25% da 
dotação orçamental OE 2013) 

R S 97.500.000 99.000.000 99.500.000 

1.2 
Percentagem de entidades do MS, ou por este 
tuteladas, sujeitas a ações de auditoria nos últimos 8 
anos 

R S 75% 80% 80,5% 

OOp2: Contribuir para o combate à fraude e ao desperdício 
no SNS através da realização de inspeções temáticas aos 
ACES e/ou Hospitais (OE1) 

    

2.1 Nº de unidades inspecionadas  R T 25 25 27 
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MAPA DE INDICADORES – IGAS 

Objetivos/Indicadores 
Tipo de 

Indicador 

Frequência 
da 

medição 

Meta Meta 
Valor 
crítico 

2013 2014   

OOp3: Promover a qualidade e garantir a segurança do 
doente no domínio do sangue humano,  componentes 
sanguíneas, órgãos, tecidos e células de origem humana 
(DGS/IPST) (OE1) 

    

3.1 
Nº de inspeções realizadas às instituições públicas e 
privadas  

 - T 16 20 27 

OOp4: Fiscalizar unidades de prestação de cuidados de 
saúde do sector privado e social, na área das dependências 
e comportamentos aditivos (OE1) 

    

4.1 N.º de unidades fiscalizadas R  T 21 22 25 

OOp5: Contribuir para a melhoria do acesso aos cuidados de 
saúde e a redução das desigualdades, visando a equidade 
(eixos estratégicos PNS) (OE1) 

  

5.1 N.º de inspeções/auditorias realizadas pela IGAS - A 1 1 3 

OOp6: Assegurar a eficácia do controlo na área dos recursos 
humanos do SNS, garantindo a adequada fiscalização das 
situações de impedimentos, incompatibilidades, 
acumulações indevidas e o cumprimento dos horários (OE1)  

    

6.1 
N.º de unidades hospitalares ou UCSP/USF 
inspecionados/ fiscalizados 

R M n.a. 20 25 

EF
IC

IÊ
N

C
IA

 

OOp7: Otimizar os recursos afetos à área disciplinar, através 
da realização de novas ações ou do follow-up das ações de 
prevenção da fraude (OE2) 

    

7.1 N.º de ações de prevenção/follow-up  R S 13 13 17 

OOp8: Informatização dos resultados de ações realizadas 
em anos anteriores, de forma a desenvolver o repositório 
digital do conhecimento organizacional (OE2) 

    

8.1 N.º de ações objeto de informatização  - A 24 48 72 

Q
U

A
LI

D
A

D
E 

OOp9: Padronização e normalização de metodologias na 
realização das ações inspetivas em geral (OE3) 

    

9.1 N.º de guiões ou manuais revistos e/ou criados  R T 6 6 9 

OOp10: Capacitar os serviços para o exercício da ação 
disciplinar através de ações pedagógicas de esclarecimento 
ou no âmbito das auditorias disciplinares (OE3) 

    

10.1 N.º de serviços abrangidos    - S 23 23 25 

10.2 
% de destinatários que manifestam um grau de 
satisfação maior que 3 (escala 1 a 5)  

 - A 40% 40% 98% 

OOp11: Promover a qualificação dos recursos humanos 
(OE3) 

    

11.1 % de colaboradores que frequentaram formação  - M 30% 30% 35% 

11.2 
% de colaboradores que manifestam um grau de 
satisfação maior que 3 (escala 1 a 5)  

 - A 40% 40% 60% 

Legenda: R (resultado);”A” (anual); S (semestral); T (trimestral); M (mensal);  
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II.5 Contribuição para as orientações estratégicas do Ministério  

A sustentabilidade do SNS depende da racionalização e da rentabilização dos recursos disponíveis, 
da contenção da despesa, da eliminação do desperdício e do combate à 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), objetivos 
que se apresentam transversais à maioria das orientações estratégicas.  

A referida estratégia é consentânea e encontra eco 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, OOp6 e OOp7).  

Estes objetivos estão, igualmente, alinhados com as obrigações assumidas no Programa de 
Ajustamento Económico e nas GOP para 2014, 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, e para cuja monitorização a IGAS espera contribuir em 2014. 

Deste modo, e considerando a restrição orçamental que está claramente estabelecida ao nível da 
despesa pública no âmbito dos cuidados de saúde primários e hospitalares, a IGAS visa continuar a 
contribuir ativamente para o objetivo de garantir a transparência e a responsabilização pelo bom 
uso dos recursos disponíveis, designadamente através da coordenação do GCCI, o que permitirá 
proporcionar à tutela informação regular sobre os resultados alcançados. 

Por outro lado, a IGAS continuará a 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. 

No que concerne aos eixos estratégicos “Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de Saúde” e 
“Qualidade em Saúde”, procurar-se-á 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, 
encontra-se relacionada, ainda que indiretamente, com os objetivos mencionados anteriormente, 
e é visada diretamente no âmbito da realização das Inspeções Temáticas relacionadas com a 
problemática do acesso aos cuidados de saúde (OOP5).   

Em particular, no que se refere à “Qualidade em Saúde”, foram expressamente contempladas, no 
QUAR 2014, 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).   

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 (OOp10), 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 
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consideradas as exigências decorrentes da obrigação de assegurar a realização de formação 
contínua aos profissionais (OOp11). 

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 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 atividade de natureza operacional a desenvolver em 2014 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.2 ATIVIDADES POR EQUIPA MULTIDISCIPLINAR  

III.1 ATIVIDADE OPERACIONAL POR ÁREAS DE COMPETÊNCIA - 2014  

 Auditoria e Controlo Financeiro 

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 2014, 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, objeto de Plano e Relatório de Atividades próprios, direcionadas a temáticas 
concretas. 

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

 Operacionalização das atividades do Grupo Coordenador de Controlo Interno do 
Ministério da Saúde; 

 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; 

 Participação nas atividades de articulação das ações de controlo no âmbito do Sistema de 
Controlo Interno da Administração Financeira do Estado. 

A IGAS prosseguirá, ainda, a conceção, desenvolvimento ou revisão de metodologias, guiões ou 
normas procedimentais necessárias para o desenvolvimento das ações 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 Temáticas  

A realização de inspeções temáticas ocupa, igualmente, uma posição central na atividade da 
IGAS. No presente ano (2014) as inspeções temáticas decorrentes das linhas estratégicas já 
mencionadas, incidirão sobre o combate à fraude e ao desperdício no SNS, nos ACES e/ou nos 
estabelecimentos hospitalares, bem como sobre o acesso aos cuidados de saúde (em 
cumprimento da al. f) do art.º 4º da Lei 41/2007, de 24 de agosto).  
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  Controlo Inspetivo e Fiscalização 

A atividade operacional da IGAS implica, igualmente, o exercício do controlo inspetivo por 
determinação ministerial ou originado com base em queixas/denúncias/reclamações 
apresentadas pelos cidadãos ou por entidades internas ou externas ao MS/SNS, incluindo os 
Tribunais e os órgãos de polícia criminal, bem como a realização de ações de inspeção e de 
fiscalização (programadas ou não programadas) para verificação das condições de 
funcionamento e de prestação de serviços nas unidades de saúde (públicas e privadas), na ótica 
da garantia da qualidade dos cuidados e da segurança dos doentes. 

Adicionalmente será, ainda, avaliada a implementação do Protocolo de Colaboração celebrado 
entre o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça e a Comissão Nacional de Proteção de 
Crianças e Jovens em Risco, o qual entrou em vigor em 2011, enquanto instrumento de concreta 
articulação entre o SNS – através, nomeadamente, dos Núcleos de Apoio a Crianças e Jovens em 
Risco (NACJR) e dos Núcleos Hospitalares de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NHACJR), os 
quais encontram base legal no Despacho da Ministra da Saúde n.º 31292/2008, de 5 de 
Dezembro.  

 

 Ação e Auditoria Disciplinares 

Apesar dos esforços que vêm sendo feitos, no sentido do exercício da ação disciplinar pelos 
próprios dirigentes dos estabelecimentos e serviços, a IGAS assegura a instrução dos processos 
disciplinares 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, 
privilegiando o apoio em termos de resolução de dúvidas e reforçando a sua ação em termos de 
ações de sensibilização que contribuam para uma cada vez maior autonomia e autossuficiência 
dos estabelecimentos e serviços.  

Em 2014, tal como sucedeu no ano transato, procurar-se-á melhorar a qualidade das sessões e 
fomentar a partilha de experiências e de informação entre os diversos serviços, com uma 
economia de meios resultante da redução do número de deslocações e da concomitante 
despesa, relevante nesta fase de grande exigência orçamental. 

Assim, mais concretamente: 

 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;  

 Serão, ainda, realizadas adicionalmente ações atípicas de prevenção da fraude e 
corrupção, otimizando, os recursos humanos anteriormente afetos exclusivamente à área 
disciplinar; 

 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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EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE AUDITORIA E CONTROLO FINANCEIRO – 2014 

OOp1 Atividade Indicador Meta € 99.000.000 Descrição Calend. 
Fonte de 

Verificação 
Respons. Orient.Est.MS 

1 

Realização de auditorias ao 
sistemas e procedimentos de 
controlo nas operações de 
execução do orçamento 

Fluxos financeiros a 
controlar 

20,00% € 19.800.000   

dezembro Interna 
SIG / 
EMA 

1.5 / 1.9 / 3.4 / 
3.9 / 3.13 / 4 / 
5.5 / 6.2 / 6.4 / 

6.7 

n.º entidades não 
sujeitas a ações de 
auditoria nos últimos 
oito anos 

2 HSMM + CHS 

2 

Realização de auditorias de 
avaliação da missão e objectivos 
do organismo, bem como a 
economia, eficiência e eficácia da 
despesa correspondente 

Fluxos financeiros a 
controlar 

32,00% € 31.680.000   

dezembro Interna 
SIG / 
EMA 

1.5 / 1.9 / 3.4 / 
3.9 / 3.13 / 5.5 
/ 5.7 / 6.2 / 6.4 

/ 6.7 / 9 

n.º entidades não 
sujeitas a ações de 
auditoria nos últimos 
oito anos 

1 HJLC 

n.º entidades sujeitas a 
ações de auditoria nos 
últimos oito anos 

3 
IPOL + ARSAL + 

ULSBA(Serv.Aprov.) 

3 

Realização de ações de 
acompanhamento da 
implementação das 
recomendações formuladas 

Fluxos financeiros a 
controlar 

0,00% € 0 
  

ULSLA + ACSS + 
CHA (HdF + CHBA) 

dezembro Interna 
SIG / 
EMA 

1.5 / 1.9 / 3.4 / 
3.9 / 3.13 / 5.5 
/ 5.7 / 6.2 / 6.4 

/ 6.7 / 9 

n.º entidades sujeitas a 
ações de auditoria nos 
últimos oito anos 

4 

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 

Fluxos financeiros a 
controlar 

0,61% € 602.161   

julho Interna 
SIG / 
EMA 

3.9 / 5.5 / 6.2 / 
6.7  

n.º entidades não 
sujeitas a ações de 
auditoria nos últimos 
oito anos 

1 HDS 

5 

Auditoria à rentabilização da 
capacidade instalada em matéria 
de MCDT, na área de influência de 
cada ARS 

Fluxos financeiros a 
controlar 

2,50% € 2.475.000   

julho Interna 
SIG / 
EMA 

1.5 / 1.9 / 3.4 / 
3.9 / 3.13 / 5.5 

/ 5.7 / 6.7 

n.º entidades sujeitas a 
ações de auditoria nos 
últimos oito anos 

3 
ARSN, ARSC, 

ARSLVT 

n.º entidades não 
sujeitas a ações de 
auditoria nos últimos 
oito anos 

2 ULSN, ULSNA 

6 
Auditoria direcionada para a 
execução de empreitadas de 
obras públicas pelas cinco ARS 

Fluxos financeiros a 
controlar 

42,88% € 42.454.609   

julho Interna 
SIG / 
EMA 

1.5 / 1.9 / 3.9 / 
3.13 / 5.5 / 6.7 

n.º entidades sujeitas a 
ações de auditoria nos 
últimos oito anos 

5 Todas ARS 

7 
Auditoria à aplicação RHV - 
Recursos Humanos e 
Vencimentos 

Fluxos financeiros a 
controlar 

1,00% € 990.000   

julho Interna 
SIG / 
EMA 

3.9 / 6.6 / 6.7 
n.º entidades não 
sujeitas a ações de 
auditoria nos últimos 
oito anos 

1 
SGMS, INSA ou 

outra a selecionar 

8 
Auditoria à faturação de GDH 
pelos hospitais 

Fluxos financeiros a 
controlar 

1,00% € 990.000   

julho Interna 
SIG / 
EMA 

1.5 / 3.9 / 5.5 / 
6.2 / 6.6 / 6.7 

n.º entidades sujeitas a 
ações de auditoria nos 
últimos oito anos 

1 IPOP 

n.º entidades não 
sujeitas a ações de 
auditoria nos últimos 
oito anos 

2 ULSM, CHPVVC 

9 

Auditoria direcionada à 
verificação da aplicação do 
subsídio atribuído à Liga 
Portuguesa de Higiene Mental, 
pela ACSS 

Fluxos financeiros a 
controlar 

0,01% € 8.230   

março Interna 
SIG / 
EMA 

6.2 / 6.7 n.º entidades sujeitas a 
ações de auditoria nos 
últimos oito anos 

n.a. (Trata-se de 
entidade privada) 

  

OOp2 Atividade Indicador Meta Descrição Calend. 
Fonte de 

Verificação 
Respons. Orient.Est.MS 

1 

Auditoria às farmácias hospitalares 
direcionada à prescrição médica e 
utilização racional dos 
medicamentos nos Hospitais 

Nº de hospitais 
inspecionados/auditado
s 

5 A selecionar dezembro Interna 
SIG / 

EMA / 
EMI 

1.5 / 3.9 / 3.13 
/ 5.5 / 5.7 / 6.2 
/ 6.4 / 6.6 / 6.7 
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OOp9 Atividade Indicador Meta Descrição Calend. 
Fonte de 

Verificação 
Respons. Orient.Est.MS 

1 
Conceção, desenvolvimento ou 
revisão de metodologias, guiões 
ou normas procedimentais 

n.º de instrumentos 
definidos 

2 

referentes OE1 (5), 
metodologia de 

auditorias para AI 
sobre capacidade 

instalada de MCDT, 
e normas para 

apresentação de 
relatórios 

abril Interna 
SIG / 
EMA 

- 

Outras Atividade Indicador Meta Descrição Calend. 
Fonte de 

Verificação 
Respons. Orient.Est.MS 

1 

Operacionalização das atividades 
do Grupo Coordenador de 
Controlo Interno do Ministério da 
Saúde 

n.º de reuniões 
realizadas 

6 
4 do GAT/GCCI + 2 
plenárias do GCCI 

dezembro Interna 
SIG / 
EMA 

3.9 / 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 

5 
ULSG + INFARMED 

+ CHTS + ACSS + 
ARSLVT 

dezembro Interna 
SIG / 
EMA 

5.5 

3 

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 

2 

Para aprovação do 
plano de atividades 

de 2014 e do 
relatório de 

atividades de 2013 

dezembro Interna 
SIG / 
EMA 

6.7 

4 
Ação de levantamento do 
controlo operacional, abrangendo 
a atividade de auditoria interna 

Prazo para conclusão -   dezembro Interna 
SIG / 
EMA 

3.9 / 6.7 

5 

Ação de levantamento do 
controlo operacional, abrangendo 
a atividade dos órgãos de 
fiscalização 

Prazo para conclusão -   dezembro Interna 
SIG / 
EMA 

6.7 

6 

Ações de formação aos auditores 
internos (AI) das entidades do 
SNS, no âmbito do GCCI, sobre 
metodologias a aplicar na 
avaliação da capacidade instalada 
em MCDT, em cumprimento do 
Despacho n.º 17/2014 do Senhor 
Ministro da Saúde 

Nº de ações realizadas 4 
ARSN + ARSC + 

ARSLVT + ARSAL (c/ 
a ARSA) 

maio Interna 
SIG / 
EMA 

3.9 / 6.7 

Prazo para conclusão -   
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EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE INSPEÇÃO TEMÁTICA - 2014 

OOp2 Atividade Indicador Meta Calendarização 
Fonte de  

Verificação 
Responsabilidade Orient. Est. MS 

1 

Realização de inspeções 
direcionadas à avaliação dos 
processos de comparticipação de 
medicamentos e dispositivos pelo 
SNS 

Nº de ACES e Hospitais 
inspecionados  

8 setembro Interna SIG/EMI 
1.5/ 3.4/ 3.13/ 

5.5/ 5.8 

2 

Realização de  inspeções 
direcionadas à avaliação da 
inscrição em cirurgias 
plásticas/reconstrutivas 

N.º de Hospitais 
inspecionados 

5 dezembro Interna SIG/EMI 1.5/ 3.4/ 6.2 

3 

Realização de  inspeções 
direcionadas à avaliação da 
prescrição e utilização racional 
dos medicamentos e MCDT 

Nº de ACES e Hospitais 
inspecionados  

8 dezembro Interna SIG/EMI 
2.11/ 3.5/ 5.5/ 

5.8 

OOp5 Atividade Indicador Meta Calendarização 
Fonte de  

Verificação 
Responsabilidade Orient. Est. MS 

1 

Realização de uma inspeção no 
cumprimento da al. f) do artº 4º 
da Lei nº 41/2007, de 24 de 
agosto, sobre o acesso aos 
cuidados de saúde 

N.º de inspeções/auditorias 
realizadas pela IGAS 

1 julho Interna SIG/EMI 
1.2/ 3.4/ 3.7/ 

6.3/ 6.4 

OOp9 Atividade Indicador Meta Calendarização 
Fonte de  

Verificação 
Responsabilidade Orient. Est. MS 

1 
Conceção, desenvolvimento ou 
revisão de metodologias, guiões 
ou normas procedimentais 

n.º de instrumentos 
definidos ou revistos 

2 dezembro Interna SIG/EMI - 

Outros Atividade Indicador Meta Calendarização 
Fonte de  

Verificação 
Responsabilidade Orient. Est. MS 

1 

Monitorização da prescrição de 
medicamentos ao abrigo das 
alíneas a), b) e c) do n.º 3 do art.º 
6.º da Portaria n.º 137-A/2012, de 
11 de maio, alterada pela Portaria 
n.º 224-A/2013, de 9 de julho 

Nº de ACES monitorizados 20 julho Interna SIG/EMI 3.5/ 3.12/ 4/ 5.5 

2 

Combate à fraude nas farmácias 
Portuguesas em colaboração com 
a PJ e o INFARMED- alteração de 
dispensa 

Nº de farmácias com 
faturação analisada 

6 dezembro Interna PJ/EMI 3.5/ 3.12/ 4/ 5.5 

3 
Avaliação da organização e 
funcionamento das USF 

Nº de USF inspecionadas 3 agosto Interna SIG/EMI 3.4/ 5.4/ 5.5 
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EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLO INSPETIVO E FISCALIZAÇÃO - 2014 
 
 

OOp3 Atividade Indicador Meta Calendarização 
Fonte de  

Verificação 
Responsabilidade Orient. Est. MS 

1 

Controlar, em articulação com a 
DGS 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 

20 dezembro Interna SIG / EMF 
1.2./ 1.3./ 1.5./ 

1.7./ 
3.4./ 3.7. 

OOp4 Atividade Indicador Meta Calendarização 
Fonte de 

Verificação 
Responsabilidade Orient. Est. MS 

2 

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 (por 
tipologia) fiscalizadas 

22 dezembro Interna SIG / EMF 
1.1./ 1.3./ 1.5./ 

1.7./ 
 3.4./ 3.7./3.9. 

OOp6 Atividade Indicador Meta Calendarização 
Fonte de 

Verificação 
Responsabilidade Orient. Est. MS 

3 

Controlar a área dos recursos 
humanos nos serviços e 
estabelecimentos do SNS, para 
garantir a adequada fiscalização 
das situações de impedimentos, 
incompatibilidades, acumulações 
indevidas e o cumprimento dos 
horários (cumprimento do 
despacho MS n.º 4/2014, de 
2/01) 

N.º de unidades 
(hospitalares ou UCSP/USF) 
inspecionadas 

20 junho Interna SIG / EMF 
1.3./ 1.5./ 3.4./ 

3.7./3.9./ 
3.10./6.4. 

OOp9 Atividade Indicador Meta Calendarização 
Fonte de 

Verificação 
Responsabilidade Orient. Est. MS 

4 
Conceção, desenvolvimento ou 
revisão de metodologias, guiões 
ou normas procedimentais 

N.º de instrumentos 
definidos ou revistos 

2 maio Interna SIG / EMF 
 

Outros Atividade Indicador Meta Calendarização 
Fonte de 

Verificação 
Responsabilidade Orient. Est. MS 

1 

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 

1.1./ 1.2./ 1.3./ 
1.5./ 3.3./ 3.4./ 

3.7. 
(variável face à 

temática das 
queixas) 

2 

Fiscalizar/inspecionar as áreas da 
qualidade, da segurança dos 
doentes e/ou da gestão dos 
recursos materiais transferidos 
para as unidades privadas 

N.º de entidades privadas 
fiscalizadas (vg. UCCI) 

10 agosto Interna SIG / EMF 
1.1./ 1.3./ 1.5./ 

1.7./ 
3.1./3.7./ 3.9. 

3 

Acompanhar a implementação do 
atual regime jurídico de 
segurança contra incêndios pelos 
ACES   

N.º de relatórios de 
acompanhamento 

10 julho Interna SIG / EMF 1.3./ 3.4./ 3.7. 

4 

Acompanhar o cumprimento do 
Despacho MS n.º 54/2013, de 
24.09.2013 (contratação de 
serviços médicos no SNS) 

N.º de relatórios de 
acompanhamento 

1 junho Interna SIG / EMF 
1.3./ 1.5./ 3.4./ 

3.7./3.9./ 
3.10. 

5 

Controlar a atividade dos Serviços 
de Cirurgia (Oftalmologia) na 
perspetiva da racional utilização 
da capacidade instalada em 
matéria de recursos humanos 

N.º de relatórios de controlo  1 junho Interna SIG / EMF 
1.3./ 1.5./ 3.4./ 

3.7./3.9./ 
3.10./6.4. 

6 

Controlar o sistema de 
certificação de incapacidade 
temporária e de atribuição do 
subsídio de doença 

N.º de relatórios de controlo 1 dezembro Interna SIG / EMF 
1.1./1.2./1.7./ 

3.1./ 5.5 
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EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE AÇÃO E AUDITORIA DISCIPLINAR - 2014 

OOp7 Atividade Indicador Meta Calendarização 
Fonte de  

Verificação 
Responsabilidade 

Orient. Est. 
MS 

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 

 
 
 

N/A 
SIG/EMD 

Variável face  
ao objeto  

dos 
processos 

2 

Realizar adicionalmente novas 
ações de prevenção e deteção da 
fraude e corrupção (ou o follow-
up de anteriores)  

n.º de ações novas ou de follow-
up + % recomendações aceites 

13+50% dezembro Interna SIG/EMD 6.4/ 6.7/ 6.9 

OOp9 Atividade Indicador Meta Calendarização 
Fonte de  

Verificação 
Responsabilidade 

Orient. Est. 
MS 

3 
Conceção, desenvolvimento ou 
revisão de metodologias, guiões 
ou normas procedimentais 

N.º de instrumentos definidos 
ou revistos 

1 setembro Interna SIG/EMD 
 

OOp10 Atividade Indicador Meta Calendarização 
Fonte de  

Verificação 
Responsabilidade 

Orient. Est. 
MS 

4 

Realizar ações/sessões peda-
gógicas ou de esclarecimento 
sobre o exercício da ação 
disciplinar direcionadas aos 
profissionais e dirigentes dos 
estabelecimentos e serviços do 
SNS  

N.º de serviços abrangidos  23 

dezembro Interna SIG/EMD 3.10/ 8. 

% de destinatários que 
manifestam um grau de 
satisfação >3 (escala 1 a 5) 

40% 

         
        

III.3 APOIO TÉCNICO E DE SUPORTE À ATIVIDADE OPERATIVA  

Decorre da publicação do Decreto-Lei n.º 33/2012, de 13 de fevereiro, e do despacho n.º 
11611/2012, de 28 de agosto, que as unidades orgânicas flexíveis, denominadas respetivamente 
de DAAP e DSIP, prestem o suporte previsto nos referidos diplomas à atividade operativa. 

É neste contexto que se enumeram algumas das atividades previstas e consideradas relevantes 
para a prossecução destes objetivos. 

PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO 

 Análise e tratamento de diplomas legais, uns de aplicabilidade a toda a Administração 
Pública e outros mais específicos para a área da Saúde, com vista à sua disponibilização na 
Intranet de modo a servir de suporte à atividade dos trabalhadores da IGAS; 

 Dar continuidade ao tratamento de toda a informação contida nos dossiers permanentes 
da DSIP/Documentos; 

 Dar continuidade à reestruturação do arquivo físico da IGAS, nas áreas de Auditoria, 
Inspeção, Fiscalização, Disciplinar, Pessoal e Financeira, através da normalização de 
procedimentos de arquivo. Nesta medida, foi estabelecida uma parceria com a Secretaria 
Geral do Ministério da Saúde, com reconhecida experiencia neste domínio, no sentido da 
elaboração conjunta de uma Portaria arquivística. Esta colaboração terá igualmente o 
intuito de incrementar a desmaterialização dos referidos processos à luz dos respetivos 
enquadramentos legais;  

 Promover a colaboração interna, através do uso generalizado dos sistemas de informação 
no âmbito da gestão documental e processual; 
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 Promover a elaboração de procedimentos/normas aos demais setores da DSIP, através da 
consolidação das práticas já adotadas na área da documentação e dos sistemas de 
informação;    

 Massificar a utilização de minutas nas diferentes áreas através da geração total ou parcial 
dos documentos. Melhorar a qualidade dos dados de forma a carrear a informação 
necessária de forma confiável para os referidos documentos; 

 Manter a articulação com a DGS tendo em vista a inventariação das bases e dos sistemas 
de informação em saúde, bem como o tratamento da informação recolhida através do 
Sim-cidadão (SGSR); 

 Promover a realização de questionários com o objetivo de apurar o grau de satisfação dos 
funcionários, obtendo assim indicadores necessários para a gestão. 

MELHORIA DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Em 2014, a IGAS prosseguirá na modernização das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC), prevendo-se neste domínio as principais ações: 

 Alargar o âmbito do “Repositório Digital do Conhecimento Organizacional”, quer pela 
agilização dos critérios de seleção das ações, quer pela introdução de novas 
funcionalidades que decorram da sua massificação; 

 Concluir e disponibilizar a gestão de entidades, atualmente em curso, contendo a 
caracterização dos organismos do Ministério da Saúde; 

 Enriquecer a informação disponibilizada na Intranet, em colaboração com as diferentes 
áreas organizativas;  

 Aplicar a Macroestrutura Funcional (MEF v.2) para a classificação de documentos e 
processos, promovendo a interoperabilidade e o ciclo de vida dos diferentes suportes; 

 Continuar o processo de unificação do sistema de informação, através da integração de 
múltiplas fontes de dados dispersas e limitadas na sua utilização; 

 Definição e criação de um sistema de gestão de pedidos (help desk) direcionado ao serviço 
de documentação da DSIP e aos serviços de manutenção e aprovisionamento da DAAP; 

 Dar continuidade, através da introdução de melhorias, do acesso à biblioteca da IGAS na 
intranet. 

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E QUALIFICAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS  

 Nesta matéria, a IGAS continuará a dar a maior atenção à qualificação dos seus 
trabalhadores, em particular, tendo em conta o reforço do seu corpo inspetivo (OOp9);  

 De acordo com o presente Plano de Atividades, será elaborado um plano anual de 
formação para 2014, onde se prevê, designadamente, o número de horas de formação e 
as competências a desenvolver;  

 Do mesmo modo, será dada continuidade às ações de formação necessárias para uma 
melhor utilização da aplicação GERFIP - Gestão de Recursos Financeiros em modo 
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partilhado - aos serviços administrativos da IGAS, bem como assegurar a implementação 
da aplicação RHV, que se prevê a sua implementação no decurso do ano de 2014; 

 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 2014, a realização de conferências sobre 
temas relevantes para a atividade inspetiva na área da saúde. 

SERVIÇO INFORMATIVO 

Em 2014, 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. 

  

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 

IV.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 2014, no montante 3 512 728 €. 

EVOLUÇÃO (orçamentos de 2012 … 2014) 2012 2013 2014 

Total do Orçamento da IGAS 2.950.610,00 3.595.600,00 3.512.728,00 

01.00.00 - Despesas c/. Pessoal 2.585.178,00 3.120.935,00 3.162.250,00 

02.00.00 - Aquisição de Bens e Serviços Correntes 267.522,00 364.989,00 308.005,00 

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

06.00.00 - Outras Despesas Correntes 80.067,00 91.890,00 1.000,00 

07.00.00 - Aquisição de Bens de Capital 5.843,00 5.786,00 29.473,00 

 

Os recursos humanos necessários para a concretização do Plano de Atividades implicam um mapa 
de pessoal para 2014 com 93 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. 

GRUPO DE PESSOAL NÚMERO DE EFETIVOS PLANEADOS 

 2013 2014 

   

Dirigente Superior de 1º Grau 1 1 

Dirigente Superior de 2º Grau 2 2 

Dirigente Intermédio de 2º Grau 2 2 

Chefes de Equipa Multidisciplinar 3 4 

Inspetores da Carreira de Inspeção Superior 44 46 

Assessor Médico 1 1 

Técnicos Superiores 6 8 

Técnicos de Informática 3 3 

Coordenadores Técnicos 3 3 

Assistentes Técnicos 18 18 

Assistentes Operacionais 5 5 

TOTAL  88 93 
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RECURSOS HUMANOS SEGUNDO O ESCALÃO ETÁRIO E GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS SEGUNDO O NÍVEL DE ESCOLARIDADE  

 

 

A faixa etária dos profissionais da IGAS situa-se entre os 28 e os 62 anos, sendo o escalão etário 
entre os 45 e os 49 anos o mais predominante (30%). A licenciatura representa o nível de 
escolaridade mais predominante (64%). 
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CONCLUSÃO 

 

A Missão da IGAS impõe o dever de contribuir ativamente para a garantia da qualidade, da 
segurança e do acesso efetivo, em condições de equidade, pelos cidadãos aos cuidados de saúde.  

O Plano de Atividades de 2014 foi estruturado de acordo com a premissa de que a defesa da Saúde 
das pessoas radica na sustentabilidade do SNS, a qual depende da racionalização e rentabilização 
dos recursos disponíveis, através da contenção da despesa, do desperdício, do controlo da fraude, 
com o objetivo último de fazer o mesmo com menos recursos.   

Nesta conformidade, com 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, em particular as que foram assumidas nas cartas 
de missão e que se encontram refletidas no Plano Estratégico da IGAS para o triénio 2014-2016.  

 

 

*** 


