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Nota introdutória 
 
 

 

A atividade da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) no ano de 2015 
inscreve-se num contexto de mudança, de novo paradigma e novo ciclo de gestão. 

Este novo ciclo evidencia-se no presente Plano, no qual se pode constar uma 
alteração da bateria de indicadores através dos quais se tem medido o desempenho 
da instituição.  

Esta alteração da bateria de indicadores pretende traduzir uma nova visão para a 
instituição, que se pretende no final do ciclo inequivocamente reconhecida por um 
conjunto de valores que garantam a promoção da qualidade e da prevenção da 
fraude no setor da saúde: coerência, credibilidade, independência e rigor. 

Assim, desde logo se procura maior claridade, para o cidadão, quanto aos 
resultados da atividade da IGAS. É nessa linha, e de acordo com as orientações da 
tutela, que se reforçam os objetivos de eficácia e se simplificam indicadores de 
realização e de resultado. É este o primeiro passo, no processo de melhoria 
contínua, para o reforço dos objetivos de eficiência e de qualidade, e para o 
apuramento de indicadores de impacto.  

Para tal, aposta-se estrategicamente no reforço da capacidade institucional e na 
simplificação e modernização da atividade de suporte às atividades de core.  

 

As atividades de core têm vindo a ser reforçadas, no sentido de poderem 
acompanhar a crescente diversidade e complexidade das atividades em saúde e das 
exigências de uma sociedade em mudança.  

Assim, em 2015, para além do imperativo de contribuir, através das ações 
inspetivas, para assegurar o cumprimento de disposições legais e orientações 
técnicas, destaca-se o combate ao desperdício, à fraude e à corrupção.  

No âmbito do Controlo Interno da Administração Financeira do Estado, a atuação 
focar-se-á não só na garantia da verificação, com a regularidade habitual, da boa 
aplicação dos dinheiros públicos por parte das entidades que atuem no domínio das 
atividades em saúde, como no reforço do papel do Grupo Coordenador do Sistema 
de Controlo Interno do Ministério da Saúde (GCCI), que neste domínio tem um 
papel relevante. 

Primar-se-á também pelo desenvolvimento da ação preventiva e da cooperação 
institucional.  
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Numa breve nota metodológica, refere-se que o presente Plano (PA) se encontra 
alinhado com: 
 

£ as orientações estratégicas do Ministério da Saúde (MS),  

£ o Plano Estratégico da IGAS para o Triénio 2014-2016 (PE),  

£ a Carta de Missão da Inspetora-Geral, 

£ os objetivos estratégicos e operacionais enunciados no Quadro de Avaliação 
e Responsabilização (QUAR) 

£ os contributos específicos das áreas operativas e instrumentais e 

£ os meios humanos e recursos materiais disponíveis 

 
Atentos os eixos estratégicos do MS, e o PE da IGAS, alinham-se neles os objetivos 
estratégicos do QUAR.  

Estes foram traduzidos em objetivos operacionais, para os quais se definiram 
indicadores que permitam aferir da sua realização. Definem-se as responsabilidades 
pela realização das metas atribuídas a estes indicadores e listam-se outras 
atividades e iniciativas, devidamente objetivadas, que indiretamente concorrem 
também para o atingir dos objetivos estratégicos e operacionais.  

As unidades orgânicas contribuíram com propostas relativas às atividades sob sua 
responsabilidade, com a respetiva planificação e definição de metas. 

O presente Plano alinha, pois, no contexto, as principais atividades que a IGAS 
pretende prosseguir no ano de 2015 para prossecução da missão.  

 

 

A Inspetora-Geral 

 
Leonor Furtado 
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I. Enquadramento 
 
 

A. Missão, visão e valores 
 

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 em todos os domínios da atividade e da 
prestação dos cuidados de saúde desenvolvidos quer pelos serviços, 
estabelecimentos e organismos do Ministério da Saúde, ou por este tutelados, quer 
ainda pelas entidades privadas, pessoas singulares ou coletivas, com ou sem fins 
lucrativos.  

A visão da IGAS é a de ser a entidade de referência na promoção da qualidade e 
prevenção da fraude no setor da saúde. 

A IGAS norteia-se por um conjunto de valores pelos quais pauta a sua atuação: 
credibilidade, rigor, independência e coerência1. 

 

                                         
1 Os valores da IGAS foram escolhidos conjuntamente pelos trabalhadores/as (rigor e independência) e 
pela Inspetora-Geral (credibilidade e coerência). 
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B. História 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A IGAS tem uma longa história 
de evolução e de alargamento 
de competências, sólida e 
paulatinamente construída 
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C. Estrutura orgânica 

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

A organização interna obedece ao modelo estrutural misto, hierarquizado nas 
áreas instrumentais e matricial nas áreas operativas. 

 

 

Ilustração 1. Orgânica da IGAS 2 

 

O modelo organizacional da IGAS resultou das orientações definidas no Plano de 
Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), no sentido de repensar e 
reorganizar a estrutura do Estado, dando-lhe maior coerência e capacidade de 
resposta no desempenho das funções, eliminando redundâncias e reduzindo os 
seus custos de funcionamento.  

A estrutura orgânica da IGAS decorre dos seguintes normativos: 

• DL n.º 33/2012, de 13 de fevereiro, Lei Orgânica da IGAS 
• Portaria n.º 163/2012, de 22 de maio, estabelece o n.º máximo de unidades 

matriciais e flexíveis da IGAS 
• Despacho n.º 5/2015, de 24 de maio, unidades orgânicas flexíveis 
• Despacho n.º 7797/2012 de 06 de junho, equipas multidisciplinares 

                                         
2 Está em curso a restruturação da área operativa, já refletida na ilustração, por alteração ao Despacho 
nº 7797/2012 que aguarda publicação 
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D. Áreas de atribuição 
 

A IGAS é a instância de controlo em todos os domínios da prestação dos cuidados 
de saúde, quer pelas instituições, serviços e organismos do Ministério da Saúde, ou 
por este tutelados, quer ainda pelas entidades privadas, pessoas singulares ou 
coletivas, com ou sem fins lucrativos.  

Tem competências de fiscalização e inspeção, de carácter regular (que nela foram 
centralizadas e estavam antes dispersas em diferentes entidades) e presta serviços 
regulares de auditoria interna a todas as instituições, serviços, estabelecimentos e 
organismos do Ministério ou por este tutelados.  

As suas atribuições podem, portanto, ser agrupadas em quatro grandes áreas:  

 

 

 

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

os seguintes: 
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E. Clientes e partes interessadas 
 

A IGAS integra a administração direta do Ministério da Saúde, na dependência 
direta do Ministro.  

A IGAS desenvolve um serviço público e está dotada de autonomia técnica, que lhe 
permite desenvolver intervenções quer por iniciativa própria quer na sequência de 
participações. Assim, integram o universo de clientes da IGAS os cidadãos e 
organismos públicos em geral, e mais especificamente, os utentes, os profissionais 
e organismos da saúde. 

Auditorias financeiras, de 
desempenho organizacional 

e técnicas

Inspeções temáticas, 
normativas e à qualidade

Ações de fiscalização e de 
verificação

ações de acompanhamento 
e outras não tipificadas 

destinadas à  prevenção e 
detecção da corrupção e da 

fraude

instauração,  instrução e 
decisão de processos de 

contraordenação

instauração, instrução e 
decisão de processos de 

natureza disciplinar

Pareceres no âmbito da 
ação disciplinar

ações de sensibilização, 
informação e formação

Outros serviços prestados na sequência da colaboração com 
organismos nacionais e internacionais no âmbito das suas atribuições, 
designadamente os serviços centrais do Ministério da Saúde, a rede 
Europeia contra Fraude e Corrupção na Saúde (EHFCN), as Regiões 
Autónomas, as Ordens Profissionais, as instituições do sistema judicial 
e outros organismos de controlo. 
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Para além das instituições que integram o Serviço Nacional de Saúde (SNS), os 
restantes serviços centrais e serviços personalizados do Ministério da Saúde, bem 
como os operadores dos setores privado e social são destinatários dos serviços 
prestados pela IGAS. 

Clientes e partes interessadas devem ser informados da atividade da IGAS. A 
informação constante permite solidificar as relações de confiança e potenciar o 
envolvimento de todos. 

 

 

F. Breve análise swot3 

A compreensão das competências distintivas da IGAS e das oportunidades que o 
contexto externo lhe oferece é importante para reagir aos pontos fracos internos e 
às ameaças externas. Numa lógica de melhoria contínua a compreensão da 
envolvência interna e externa a IGAS procura, a cada ano, conhecer as condições 
que se vão alterando e adaptar-se a elas de forma a potenciar o bom uso dos 
dinheiros públicos e a desenvolver um trabalho cada vez de melhor qualidade.  

                                         
3 Acrónimo de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças 
(Threats). 
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G. Recursos 
 

Em termos de recursos financeiros, o orçamento corrigido, sem cativações, atribuído 

à IGAS para 2015, foi o seguinte: 

 

 

 

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 3.474.311,0 € 

Ilustração 2. Orçamento para 2015 

 

Nota: estão em curso os procedimentos para o reforço deste orçamento.  

 
Orçamento de Funcionamento 3.444.838,0 € 

 
      Despesas com Pessoal 3.220.655,0 € 

 
      Aquisições de Bens e Serviços 217.683,0 € 

       Outras Despesas Correntes 6.500,0 € 
 PIDDAC 0,0 € 
 Outros Valores 29.473,0 € 
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Este foi solicitado após uma reunião conjunta entre a Inspetora-Geral da IGAS, a SG-

MS e o presidente da ACSS e formalizado em 17-04-2015.  

O Secretário de Estado da Saúde autorizou o reforço orçamental, por despacho de 

11-05-2015, concedido no montante total de 207.171,66 €, dos quais 81 840,00€ 

se destinam ao reforço do Principio da Onerosidade e 125.331,66€ se destinam à 

aquisição de bens e serviços (onde se incluem serviços de portaria e vigilância, 

serviços de higiene e saúde no trabalho, aquisição de viaturas e telemóveis). 

 
De notar também é a evolução do Orçamento de Funcionamento inicial nos últimos 

três anos. Com a diminuição do peso das outras rubricas, o orçamento de 

funcionamento é consumido maioritariamente pelas despesas com pessoal, sendo 

que os recursos humanos têm também vindo a registar uma progressiva diminuição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 3. Evolução do Orçamento de Funcionamento 

 

GRUPO DE PESSOAL NÚMERO DE EFETIVOS PLANEADOS 

 
2013 2014 2015 

Dirigentes Superiores  3 3 3 

Dirigentes Intermédios e Chefes de Equipa Multidisciplinar 6 6 6 

Inspetores 46 46 47 
Assessor Médico 1 1 1 
Técnicos/as Superiores 8 8 4 
Técnicos/as de Informática 3 3 2 
Coordenadores/as Técnicos 3 3 2 
Assistentes Técnicos 18 18 16 
Assistentes Operacionais 7 5 5 

                                            TOTAL 95 93 85 

Ilustração 4. Meios Humanos para 2015  
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Os recursos humanos necessários para a concretização do Plano de Atividades 

implicam um mapa de pessoal para 2015 com 85 trabalhadores/as. 

A distribuição por sexo é equilibrada, tendendo para uma maior taxa de feminização, 

e consta do gráfico abaixo. 

 

Ilustração 5. Distribuição dos meios humanos por sexo  

 

A licenciatura representa o nível de escolaridade mais predominante (64%) sendo o 
escalão etário entre os 45 e os 49 anos o mais predominante (30%). 

 

 

 

 

II. Objetivos estratégicos 
 
 

Em alinhamento com a missão, a IGAS baseia a sua estratégia numa aposta 
inequívoca na melhoria contínua não só dos serviços que presta mas, enquanto 
entidade de controlo sectorial na área da Saúde, mas também na melhoria do 
desempenho e do controlo operacional, por parte dos organismos do MS ou por 
este tutelados.  

A IGAS pretende ser reconhecida como um serviço de referência na defesa da ética, 
através da verificação do cumprimento da lei pelos diversos intervenientes no 
sector 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. 

Os objetivos estratégicos (OE) do QUAR 2015, enquadradores, refletem as 
grandes áreas de atuação da IGAS, assim como a necessidade de reforço da 
capacidade institucional, estratégica para a condução da organização e para a 
execução da Carta de Missão. 
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Assim, o QUAR para 2015 reflete as linhas estratégicas para o ano de 2015, 
enquadradas no caminho definido para o período 2014-2016, espelhado no Plano 
Estratégico.  

 

 

 

Os objetivos que se considera estratégico ser de prosseguir em 2015 são os 
seguintes: 

OE 1: Assegurar o cumprimento das disposições legais e orientações 
técnicas, em todos os domínios da atividade e da prestação de cuidados no 
setor da saúde 

OE 2: Atuar no âmbito do Controlo Interno da Administração 
Financeira do Estado, garantindo a boa aplicação dos dinheiros públicos 
por parte de entidades que atuem no domínio das atividades em saúde 

OE 3: Obter ganhos de eficiência e de qualidade na prossecução da missão 
e no combate ao desperdício, à fraude, e à corrupção, por intermédio do 
reforço da capacidade institucional e do desenvolvimento da ação 
preventiva 

OE 4: Desenvolver a ação disciplinar em relação aos serviços, 
estabelecimentos e organismos integrados no Ministério da Saúde ou por 
este tutelados 

 

Regularização das pendências processuais

Reposicionamento das atividades inspetivas

Reforço da vertente preventiva

Reforço da atuação do GCCI do MS

Melhoria contínua da qualidade técnica de atuação
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Assim: 

 

 

Ilustração 6. Articulação dos objetivos QUAR com o Plano Estratégico  

 

Os objetivos da IGAS prosseguem também as Orientações Estratégicas do 
Ministério da Saúde. 

O Plano Nacional de Saúde 2012-2016 (PNS) é, em si mesmo, um instrumento e 
recurso de planeamento em Saúde enquadrador dos objetivos, planos e estratégias 

OE1 do PE 2014-2016: 
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 QUAR 2015: Atuar no 
âmbito do Controlo 

Interno da Administração 
Financeira do Estado, 

garantindo a boa aplicação 
dos dinheiros públicos por 

parte de entidades que 
atuem no domínio das 
atividades em saúde

OE 4 QUAR 2015: 
Desenvolver a ação 

disciplinar em relação 
aos serviços, 

estabelecimentos e 
organismos integrados 
no Ministério da Saúde 
ou por este tutelados

OE 1 QUAR 2015: 
Assegurar o 

cumprimento das 
disposições legais e 

orientações técnicas, 
em todos os domínios 

da atividade e da 
prestação de cuidados 

no setor da saúde

OE 3 QUAR 2015: Obter 
ganhos de eficiência e de 
qualidade na prossecução 

da missão e no combate ao 
desperdício, à fraude, e à 

corrupção, por intermédio 
do reforço da capacidade 

institucional e do 
desenvolvimento da acão 

preventiva OE 3 Desenvolver 
competências e 

promover a 
qualidade dos 

serviços 
prestados 

OE 2 PE 2014-
2016

Obter ganhos de 
eficiência na 

atividade da IGAS
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de todos os serviços centrais e personalizados do Ministério da Saúde e do Sistema 
de Saúde em geral.  

Os objetivos da IGAS alinham-se com os quatro eixos estratégicos do Plano 
Nacional de Saúde (PNS), de forma a assegurar a convergência dos objetivos com 
maior valor em saúde, através da função de auditoria, inspeção e fiscalização, 
contribuindo para a integração estratégica, tendo em vista o melhor desempenho 
dos serviços e a adequação de cuidados que maximizem a utilização de recursos, a 
qualidade, a equidade e o acesso.  

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

Programa de Ajustamento Económico e nas Grandes Opções do Plano. 

 

OE Q UA R  2 0 1 5  
 

n=impacto ind ire to  

PNS 2012-2016 Eixos Estratégicos 

C i da da n i a  
e m S a úd e  

4 

E q u i da d e  e  
a c es s o  

a d eq ua do  
a os  c u i da d os  

de  s a ú d e 5 

Q ua l i da de  
e m s a ú d e 6 

P o l í t i c a s  
S a u dá v e i s 7 

O E 1 :  A s s eg ur a r  o  c u m pr i m e nt o  da s  
d i s p os i ç õ es  l eg a i s  e  or i en t a ç õe s  
t éc n i c a s ,  e m  t o do s  os  do mí n i os  da  
a t i v i da d e  e  da  pr e s t a ç ã o  de  c u i d a d os  
no  s et or  da  s a ú d e  
 

n n n n 

O E 2 :  A t ua r  n o  â mbi t o  do  C on t r o l o  
In t er n o  da  A d mi n i s t r a ç ã o  F i na nc e i r a  
do  E s t a d o,  g a r a n t i n d o  a  b oa  
a p l i c a ç ã o  d os  d i n h e i r os  p ú b l i c o s  p or  
pa r t e  d e  e nt i da des  q ue  a t u e m n o  
do mí n i o  da s  a t i v i da d es  e m s a ú d e  
 

n  n  

O E 3 :  O b t er  g a nh os  de  ef i c i ên c i a  e  de  
qua l i da de  na  pr os s ec uç ã o  da  mi s s ã o  
e  n o  c om ba t e  a o  d es p er d í c i o ,  à  
f r a u de ,  e  à  c or r u pç ã o,  por  
i n t er m é di o  do  r e f or ç o  da  c a pa c i d a d e  
i ns t i t uc i ona l  e  d o  d es e nv ol v i m e nt o  
da  a ç ã o  pr ev en t i v a  
 

n n n n 

O E 4 :  D es e nv ol v er  a  a ç ã o  d i s c i p l i na r  
e m r e l a ç ã o  a o s  s er v i ç os ,  
es t a b e l e c i m e nt os  e  or g a n i s m os  
i n t eg r a d os  n o  M i n i s t ér i o  da  S a ú de  ou  
por  es t e  t ut e l a d os  
 

 n n  

Ilustração 7. Articulação dos objetivos QUAR com os eixos estratégicos do PNS  
                                         
4 Traduz-se, para as organizações, entre outros aspetos em: melhorar os conhecimentos dos cidadãos 
sobre direitos e deveres, assim como em promover as condições para o respetivo exercício; melhorar a 
confiança dos cidadãos nas instituições; divulgar informação institucional transparente 
5 Traduz-se, para as organizações, entre outros aspetos em: publicitar indicadores de equidade e de 
acesso; avaliar a equidade, acessibilidade e adequação dos serviços  
6 Traduz-se, para as organizações, entre outros aspetos em: estabelecer políticas de qualidade a nível 
institucional, incluindo estratégias e processos de promoção da qualidade, monitorização, segurança, 
identificação e correção de erros; avaliar a qualidade e custo-efetividade das práticas institucionais 
7 Traduz-se, para as organizações, entre outros aspetos em: promover o diálogo, as redes e parcerias de 
intervenções intersectoriais e multidisciplinares em processos de avaliação; promover oportunidades de 
formação e investigação intersectorial e multidisciplinar 
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III. Objetivos operacionais do QUAR 
 
 

O QUAR da IGAS para 2015 traduz os objetivos estratégicos nos seguintes 
objetivos operacionais (OOp): 

OOp1

•Assegurar o cumprimento das disposições legais e orientações técnicas
no âmbito da atuação da IGAS

OOp2

•Reforçar a eficácia do Sistema de Controlo Interno do Ministério da
Saúde

OOp3

•Assegurar a eficácia da ação disciplinar na esfera do âmbito do
Ministério da Saúde

OOp4
•Reforçar a atividade preventiva

OOp5
•Reforçar a eficiência das ações de auditoria

OOP6
•Reforçar a eficiência da ação disciplinar

OOp7
•Padronizar e normalizar metodologias

OOp8

•Desenvolver um elevado grau de profissionalismo da actuação
sustentado na autonomia técnica dos inspetores

OOp9

•Melhorar a qualidade da informação prestada no âmbito da atuação da 
IGAS

OOp

10

•Reforçar a articulação e a cooperação nacional e internacional
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A. Articulação dos objetivos na estratégia 
Estes objetivos operacionais concorrem da seguinte forma para a prossecução dos 
estratégicos: 

l = impacto direto ou mais 
acentuado                                                      
n = impacto indireto ou menos 
acentuado 

OE 1: 
Assegurar o 
cumprimento 
das disposições 
legais e 
orientações 
técnicas, em 
todos os 
domínios da 
atividade e da 
prestação de 
cuidados no 
setor da saúde 

OE 2: Atuar no 
âmbito do 
Controlo 
Interno da 
Administração 
Financeira do 
Estado, 
garantindo a 
boa aplicação 
dos dinheiros 
públicos por 
parte de 
entidades que 
atuem no 
domínio das 
atividades em 
saúde 

OE 3: Obter 
ganhos de 
eficiência e de 
qualidade na 
prossecução da 
missão e no 
combate ao 
desperdício, à 
fraude, e à 
corrupção, por 
intermédio do 
reforço da 
capacidade 
institucional e do 
desenvolvimento 
da ação 
preventiva 

OE 4: 
Desenvolver a 
ação disciplinar 
em relação aos 
serviços, 
estabelecimentos 
e organismos 
integrados no 
Ministério da 
Saúde ou por 
este tutelados 

OOp1: Assegurar o cumprimento das 
disposições legais e orientações 
técnicas no âmbito de atuação da 
IGAS 

l 
   

OOp2: Reforçar a eficácia do Sistema 
de Controlo Interno do Ministério da 
Saúde 

 

l 
  

OOp3: Assegurar a eficácia da ação 
disciplinar na esfera do âmbito do 
Ministério da Saúde    l 
OOp4: Reforçar a atividade preventiva  

  l  

OOp5: Reforçar a eficiência das ações 
de auditoria l l 

  
OOp6: Reforçar a eficiência da ação 
disciplinar 

  

n l 
OOp7: Padronizar e normalizar 
metodologias  

  

l n 
OOp8: Desenvolver um elevado grau 
de profissionalismo da atuação 
sustentado na autonomia técnica dos 
inspetores 

n n n n 
OOp9: Melhorar a qualidade da 
informação prestada no âmbito da 
atuação da IGAS n n l n 
OOp10: Reforçar a articulação e a 
cooperação nacional e internacional n n l n 

Ilustração 8. Articulação dos objetivos operacionais do QUAR com os estratégicos
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B. Indicadores dos objetivos  
 

No sentido de aferir da prossecução dos objetivos operacionais, que explicam, na 
imagem acima, aquilo que vamos fazer, optamos para 2015 por monitorizar os 
seguintes indicadores, que os traduzem:  

 

 

Para a o alcançar das metas a que nos propomos para cada indicador, concorre o 
trabalho de todas as unidades orgânicas. Estas elaboram os planeamentos ou 
planificações operacionais setoriais sempre que necessário.  

A prossecução das metas dos indicadores é monitorizada com regularidade, num 
ciclo de planeamento-desempenho-controlo-ajustamento8.  

 

 

                                         
8 Também designado ciclo PDCA (plan-do-check-act) ou de Demming 
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C. Metas e Responsabilidades 
 

OBJ Indicadores 
Metas e 

intervalos de 
tolerância 

Métrica Observações UO - resp;  
+ envolv. 

O
Op
1 

Nº de inspeções e 
fiscalizações efetuadas [45 -50- 55] Σ Nº de inspeções + Σ Nº de 

fiscalizações 
Temas e entidades a definir em 
planeamento da ação inspetiva 

Equipa Multidisciplinar 1 (50-
55%); Equipa Multidisciplinar 2 

(50-55%) 9 

O
Op
1 

N.º de auditorias 
efetuadas [17 -20- 23] Σ Nº de auditorias Temas e entidades a definir em 

planeamento da ação inspetiva 

Equipa Multidisciplinar 1 (50-
55%); Equipa Multidisciplinar 2 

(50-55%) 10 

O
Op
2 

Nº de medidas 
desenvolvidas no 
âmbito da ação do 
GCCI 

2 Σ Nº de medidas 

Estabelecimento de reuniões 
periódicas regulares; 

lançamento do projecto de 
constituição da rede referida no 

ponto III do Despacho de 
constituição do GCCI 

Direção;  
+ DCAP 

O
Op
3 

% de diminuição da 
pendência processual [75 -80%- 85] 

(Σ Nº de processos pendentes no 
final do ano n-1 - Σ nº de 

processos pendentes no final do 
ano n)*100 / Σ Nº de processos 
pendentes no final do ano n-1 

Processos de inquérito, 
disciplinares, de sindicância, de 

esclarecimento ou de 
acompanhamento 

Equipas Multidisciplinares 1 e 2;  

                                         
9 Desdobramento mais detalhado em Anexo I 
10 idem 
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OBJ Indicadores 
Metas e 

intervalos de 
tolerância 

Métrica Observações UO - resp;  
+ envolv. 

O
Op
4 

Nº de ações/medidas, 
de caráter genérico, 
de natureza 
preventiva, 
pedagógica ou de 
esclarecimento 

[5 -6- 7] Σ Nº de ações ou medidas 

2 ações de esclarecimento, 1 
workshop, 1 seminário, 4 outras 
(disponibilização de informação 

no website, formação a 
entidades externas) 

• Organização e promoção: DCAP;  
+ DGR  

• Contributos e participação: 
Equipas Multidisciplinares 1 e 2; 

O
Op
5 

Nº de ações de 
seguimento das 
recomendações de 
auditoria 

[4 -5- 6] Σ Nº de ações Temas e entidades a definir em 
planeamento da ação inspetiva 

Equipa Multidisciplinar 1 (50-
55%); Equipa Multidisciplinar 2 

(50-55%) 11 

O
Op
6 

% de processos de 
natureza disciplinar 
com instrução 
concluída no prazo 
médio estipulado 

[45 -50%- 55] 

Σ Nº de processos iniciados em 
2015 com instrução concluída no 
prazo estipulado / Σ nº total de 

processos iniciados em 2015*100 

Processos de inquérito, 
disciplinares ou de sindicância; 

prazo de 45 dias úteis 
Equipas Multidisciplinares 1 e 2;  

O
Op
7 

Nº de regulamentos e 
manuais de 
procedimentos 
elaborados 

[1 -2- 3] 
Σ Nº de regulamentos ou manuais 

elaborados/revistos 

Regulamento dos Procedimentos 
da IGAS; Manual de Ação 

Disciplinar 

• Organização: Equipa de Projeto; 
+ Acompanhamento: DCAP; 

O
Op
8 

% de inspetores 
abrangidos nas ações 
de formação do 
Projeto PACIS12 

[78 -80%- 82] 

Nº de inspetores abrangidos nas 
ações de formação do Projeto 

PACIS / nº total de inspetores * 
100 

Constituição de Equipa de 
Projeto 

• Organização: Equipa de Projeto; 
+ Acompanhamento: DCAP;  

+ Apoio: DGR 
+ Participação: Equipas 
Multidisciplinares 1e 2;  

                                         
11 Desdobramento mais detalhado em Anexo I 
12 Plano de Ação Conjunta da IGAS e da SPMS 
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OBJ Indicadores 
Metas e 

intervalos de 
tolerância 

Métrica Observações UO - resp;  
+ envolv. 

O
Op
8 

Tempo de elaboração 
do Regulamento da 
Inspeção 

[2 -3- 4] Σ Nº de meses Deve estar concluído até ao final 
do mês de Agosto 

• Organização: Equipa de Projeto; 
+ Acompanhamento: DCAP; 

O
Op
8 

Nº de instrumentos de 
prevenção de riscos a 
nível ético e de 
corrupção revistos 

2 Σ Nº de instrumentos revistos 
Plano de Prevenção da 

corrupção da IGAS; Código de 
Conduta e Ética da IGAS 

DCAP; 

O
Op
9 

Nº de conteúdos do 
website desenvolvidos 
ou reformulados 

[4 -5- 6] 
Σ Nº de conteúdos desenvolvidos 

ou reformulados 

Informação institucional; 
navegabilidade e design; 

disponibilização de FAQ13s; itens 
relativos a áreas temáticas; 

componente relacionada com a 
cooperação institucional 

• Promoção e execução: DCAP; 

• Contributos: Equipas 
Multidisciplinares 1 e 2 

(responsabilidade de 1 contribuição 
temática ou resposta a FAQs cada 

uma); 

O
Op
10 

Nº de protocolos 
propostos ou 
assinados 

2 Σ Nº de protocolos 

Protocolos de cooperação com 
entidades congéneres ou 

parceiras, uma nacional e uma 
internacional 

DCAP; 
+ DIR 

O
Op
10 

N.º de mesas 
redondas 
interinstitucionais 
realizadas 

3 
Σ Nº de mesas redondas 

interinstitucionais 

Entidades, congéneres ou 
parceiras, no âmbito operacional 

(extra GCCI) 

DIR; 
+ DCAP 

 

 

                                         
13 “Frequently Asked Questions” 
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IV. Atividades e iniciativas  
 
 

A par dos objetivos operacionais do QUAR são objetivadas outras atividades e 
iniciativas, que se consideram relevantes para o bom trabalho das várias unidades 
orgânicas. Estas concorrem, de forma diferenciada, ou indireta, para a 
prossecução da missão e dos objetivos da organização, em respeito pelos valores e 
pela estratégia.   

Pese embora no QUAR de 2015 se tenha optado por uma nova bateria de 
indicadores, que se consideraram mais apropriados para traduzir a estratégia e o 
novo ciclo que se pretende imprimir à organização, o histórico é importante na 
perspetiva de melhoria contínua.  

Assim, e tendo em conta o contributo das várias unidades orgânicas, iremos 
prosseguir, de igual modo, as atividades relevantes que a seguir se indicam.   

 

Refere-se, ainda, que para além deste tipo de atividades, não seria possível 
desenvolver a missão sem a multiplicidade de atividades correntes, por vezes de 
grande complexidade, que suportam as atividades de core.  

Embora não se descrevam neste Plano, não podemos deixar de dar devida nota ao 
peso dessas tarefas complementares que constituem o trabalho diário de vários 
trabalhadores/as da IGAS.  
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A. Direção 
 

Objetivos Indicadores Metas Métrica Observações UO resp;  
+ envolv. 

Reforço da capacidade 
institucional (OE 3) através 
de reorganizações 
estruturais 

Mapeamento da cadeia de 
valores 1º semestre 

Data de divulgação da 
informação junto dos 

trabalhadores/as 

Os novos valores devem ser 
selecionados e dados a 

conhecer a todos os 
trabalhadores/as 

DIR; 
+ DCAP 

Clarificação do papel dos 
diferentes profissionais na 
organização 

1º semestre 
Data de conclusão da 
reorganização interna  

Reformular a organização 
interna de forma a adequá-la à 
estratégia de desenvolvimento 

da organização 

DIR; 
+ DCAP 
+ DGR 

Sistematização do 
planeamento e controlo da 
atividade centralizados 

1º semestre 
Data de conclusão da 
reorganização interna 

Reformular a organização 
interna de forma a adequá-la à 
estratégia de desenvolvimento 

da organização 

DIR; 
+ DCAP 
+ DGR 

Melhorar a qualidade da 
informação prestada no 
âmbito de atuação da IGAS 

(OOp 9) 

Melhorar a articulação com a 
comunicação social enquanto 
veículo de difusão de 
informação pública 

1º semestre 

Data de divulgação da 
informação 

procedimental junto dos 
colaboradores 

Definir procedimentos e atores 
internos  

DIR; 
+ DCAP 

Reforçar a articulação e a 
cooperação nacional e 
internacional  

(OOp10) 

Assegurar a representação da 
IGAS nas instâncias nacionais 
e internacionais 

N/A Σ Nº de eventos em 
que se fez representar 

Participação em eventos para 
os quais tenha sido convidada 

DIR; 
+ DCAP 
+ DGR 
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Objetivos Indicadores Metas Métrica Observações UO resp;  
+ envolv. 

Reforço da capacidade 
institucional (OE 3) através 
do reforço de RH 

 

Desenvolver instrumentos de 
fidelização e atração de novos 
trabalhadores/as 

N/A Σ Nº de medidas 
tomadas 

Proporcionar formação; 
Proporcionar fatores motivantes 

de pertença 

DIR; 
+ DCAP 
+ DGR 

Reforço da capacidade 
institucional (OE 3) através 
do desenvolvimento do 
controlo interno da 
organização 

 

Fortalecer o controlo interno 
em áreas de risco 

N/A Σ Nº de medidas 
implementadas 

Análise de riscos de corrupção 
por atividades da IGAS e 

implementação de medidas que 
visem minimizá-los  

DIR; 
+ DCAP 
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B. Área operacional 
 

Objetivos Indicadores Metas  Métrica Observações UO resp;  
+ envolv. 

Assegurar o cumprimento das 
disposições legais (OE 1); 
Atuar no âmbito do controlo 
interno da administração 
financeira do Estado (OE 2) 

estudo exploratório relativo às 
alterações de cláusulas 
remuneratórias nos contratos de 
trabalho dos profissionais de 
saúde 

1 

Σ nº de 
estudos 

concluídos no 
final do ano 

janeiro - dezembro Equipa 
Multidisiciplinar 1 

estudo exploratório relativo à 
área do controlo operacional 1 

Σ nº de 
estudos 

concluídos no 
final do ano 

janeiro - dezembro Equipa 
Multidisiciplinar 2 

estudo exploratório relativo à 
exploração/arrendamento de 
espaços comerciais nos hospitais 

1 

Σ nº de 
estudos 

concluídos no 
final do ano 

janeiro - dezembro Equipa 
Multidisiciplinar 1 

Atuar no âmbito do controlo 
interno da administração 
financeira do Estado (OE 2) 

estudo exploratório relativo à 
área da despesa com cuidados 
respiratórios domiciliários 

1 

Σ nº de 
estudos 

concluídos no 
final do ano 

janeiro - dezembro Equipa 
Multidisiciplinar 2 

Atuar no âmbito do controlo 
interno da administração 
financeira do Estado (OE 2) 

processos de apuramento de 
responsabilidades financeiras [80%-100%] 

Σ nº de 
processos em 

curso ou 
concluídos/ Σ 

nº de 
processos a 

desenvolver*1
00 

janeiro - dezembro 

Equipa 
Multidisciplinar 1 

(50%); Equipa 
Multidisiciplinar 2 

(50%) 
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C. Área Instrumental ou de suporte 
 

Objetivos Indicadores Metas  Métrica Observações UO resp;  
+ envolv. 

Reforço da capacidade 
institucional (OE 3) através 
do desenvolvimento do 
planeamento e controlo da 
atividade 

Revisão do Plano Estratégico  
2º 

quadrimestre 
de 2015 

Data de 
submissão a 
aprovação 

- DCAP 

Relatório de análise da 
atividade inspetiva e disciplinar 

4º trimestre 
de 2015 

Data de 
submissão a 
aprovação 

- DCAP 

Reforço da capacidade 
institucional (OE 3) através 
da sustentação sólida da 
autonomia técnica dos 
profissionais da IGAS 

Nº de ações de formação 
organizadas  5 

Σ nº de ações 
de formação 
organizadas 

Promover ações de formação:  
• direito disciplinar da relação de 

emprego público 
• regime jurídico-laboral da AP 
• regime jurídico contratação 

pública 
• Sistemas de informação do SNS 

(projeto PACIS) 
• Prevenção da fraude 

DCAP; 
+ DIR 
+ DGR 
+ EM 

Elaboração do Plano de 
Formação para 2016 

3º 
quadrimestre 

de 2015 

Data de 
submissão a 
aprovação 

O Plano deverá ser precedido de 
um enquadramento na estratégia e 

de um diagnóstico de formação  DCAP 

Reforço da capacidade 
institucional (OE 3) através 
da implementação de 

Elaboração de novo pacote de 
modelos de documentação 

1º semestre 
de 2015 

Data de 
submissão a 
aprovação 

-  DCAP 
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Objetivos Indicadores Metas  Métrica Observações UO resp;  
+ envolv. 

hábitos de gestão da 
qualidade Sistematização de workflows 1º semestre 

de 2015 

Datas de 
submissão a 
aprovação 

- DCAP 

Reforço da capacidade 
institucional (OE 3) através 
das relações públicas e de 
cooperação 

Elaboração de estudo sobre 
organizações congéneres 

2 º 
quadrimestre 

de 2015 

Data de 
submissão a 
aprovação 

O estudo deve abranger 
organizações congéneres de países 

da União Europeia e terceiros 
DCAP 

Nº de ações de cooperação 
com congéneres nos PALOP 5 Σ Nº de ações 

de cooperação 

As ações de cooperação 
desenvolver-se-ão nas áreas da 
formação, visitas institucionais, 

celebração de protocolos ou outras 

DCAP; 

+DIR 

Participação nas atividades de 
membro da EHFCN14 2 

Σ Nº de 
atividades em 
que participou 

Estão previstas uma workshop e 
uma reunião da Assembleia Geral 

DCAP; 

+DIR 

+DGR 

Reforço da capacidade 
institucional (OE 3) através 
do desenvolvimento na área 
das TIC 

% de renovação do parque 
informático [50%-60%] 

 Σ nº de 
equipamentos 
renovados/Σ 

nº de 
equipamentos 
a renovar*100 

- 
DCAP; 

+DGR 

Nº de trabalhadores que 
utilizam a nova versão da 
aplicação de gestão 

[90%-95%] 
Σ nº 

utilizadores no 
final de 2015/Σ 

-  
DCAP; 

+DGR  

                                         
14 European Healthcare, Fraud and Corruption Network 
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Objetivos Indicadores Metas  Métrica Observações UO resp;  
+ envolv. 

documental e processual  nº utilizadores 
no final de 
2014*100 

Reforço da capacidade 
institucional (OE 3) através 
de melhorias na área da 
gestão de RH 

Revisão do regulamento dos 
horários de trabalho da IGAS Out-2015 

Data de 
submissão a 
aprovação 

- DGR; 

Revisão dos horários de 
trabalho dos trabalhadores da 
IGAS 

Out-2015 
Data de 

submissão a 
aprovação 

- DGR; 

Desenvolvimento atempado 
dos procedimentos, 
dependentes da IGAS, 
inerentes à entrada em 
funcionamento da aplicação de 
gestão RHV 

[80%-100%] 

Σ nº de ações 
desenvolvidas/
Σ nº de ações 
a desenvolver 

*100   

- 
DGR; 

+DCAP 

Reforço da capacidade 
institucional (OE 3) através 
de melhorias na área da 
gestão de recursos 
financeiros e patrimoniais 

antecipação da data de 
conclusão da elaboração do 
orçamento 

5 dias 

Σ nº de dias 
úteis em que o 

prazo de 
entrega foi 
antecipado 

dias úteis DGR; 

Reorganização do armazém 
com vista à melhor elaboração 
do Plano de Compras para 
2016 

2º 
quadrimestre 

Data de 
finalização da 

iniciativa 

A inventariação e reorganização do 
armazém deve ser concluída em 
data anterior à prevista para a 

elaboração do Plano de Compras, 
de modo a que este possa 
beneficiar da melhoria do 

conhecimento das existências 

DGR; 
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Objetivos Indicadores Metas  Métrica Observações UO resp;  
+ envolv. 

Reforço da capacidade 
institucional (OE 3) através 
de melhorias na área do 
apoio processual 

Seleção e organização dos 
processos destinados a arquivo  final de 2015 

Data de 
finalização da 

iniciativa 
- 

DGR; 
+DCAP 

Elaboração de guião de 
procedimentos da base de 
dados de gestão documental e 
processual 

Data anterior 
à da entrada 
em uso da 

nova versão 

Data de 
submissão a 
aprovação 

- 
DGR; 

+DCAP 

Reforço da capacidade 
institucional (OE 3) através 
de melhorias na área do 
expediente geral 

Sistematização do workflow de 
expediente geral Jul-2015 

Data de 
submissão a 
aprovação 

- DGR; 
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V. Nota final 
 
 

 

Como breve nota final clarifica-se que a monitorização da execução dos objetivos do 

presente Plano se pretende mensal, através de dashboard. 

No corrente ano proceder-se-á ao ajustamento do Plano Estratégico da IGAS, na 

filosofia PDCA, adotada também neste ciclo de gestão anual, e desenvolver-se-á a 

adoção da metodologia balanced scorecard para acompanhamento da estratégia.  

 

 

***  
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Anexo I – desdobramento mais detalhado dos objetivos de auditoria, inspeção e fiscalização e auditoria (OOp1, ind 1.1 e 1.2 e Oop 5, ind 5.1 do QUAR) 

Objetivos Indicadores Metas Métrica Observações UO resp;  
+ envolv. 

Assegurar o cumprimento 
das disposições legais e 
orientações técnicas no 
âmbito da atuação da IGAS 
(Oop1- ind 1.1.)  

 

nº de entidades alvo de 
inspeção ou fiscalização no 
âmbito de incompatibilidades, 
acumulações e outras regras 
relativas a recursos humanos 

11 
Σ Nº de entidades alvo 

de ação inspetiva janeiro - novembro Equipa 
Multidisciplinar 1 

nº de entidades alvo de  
inspeção ou fiscalização no 
âmbito das atividades 
relacionadas à colheita e 
tratamento de sangue, tecidos, 
células e órgãos, em 
articulação com a Direcção-
Geral da Saúde 

10 Σ Nº de entidades alvo 
de ação inspetiva janeiro - dezembro Equipa Multidisciplinar 

2 

nº de entidades alvo de 
inspeção ou fiscalização no 
âmbito das condições de 
funcionamento de clínicas de 
medicina dentária 

3 Σ Nº de entidades alvo 
de ação inspetiva janeiro - julho Equipa Multidisciplinar 

2 

nº de entidades alvo de 
inspeção ou fiscalização no 
âmbito da fraude na área dos 
implantes cocleares 

2 Σ Nº de entidades alvo 
de ação inspetiva 

março - setembro Equipa Multidisciplinar 
1 

nº de entidades alvo de 
inspeção ou fiscalização no 
âmbito de projetos com 
financiamento QREN/SAMA 

1 Σ Nº de entidades alvo 
de ação inspetiva 

março - maio Equipa Multidisciplinar 
1 
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Objetivos Indicadores Metas Métrica Observações UO resp;  
+ envolv. 

Assegurar o cumprimento 
das disposições legais e 
orientações técnicas no 
âmbito da atuação da IGAS 
(Oop1- ind 1.1.)  

 

nº de entidades alvo de 
inspeção ou fiscalização no 
âmbito de horários de trabalho e 
horas extraordinárias 

1 Σ Nº de entidades alvo 
de ação inspetiva 

abril - maio Equipa Multidisciplinar 
2 

nº de entidades alvo de 
inspeção ou fiscalização no 
âmbito das condições de 
funcionamento de unidades de 
diálise 

2 Σ Nº de entidades alvo 
de ação inspetiva abril - julho Equipa Multidisciplinar 

1 

nº de entidades alvo de 
inspeção ou fiscalização no 
âmbito das condições de 
funcionamento de blocos 
operatórios 

1 Σ Nº de entidades alvo 
de ação inspetiva 

maio - novembro Equipa Multidisciplinar 
2 

nº de entidades alvo de 
inspeção ou fiscalização no 
âmbito da concessão de espaços 
de cafetaria em centros 
hospitalares 

1 Σ Nº de entidades alvo 
de ação inspetiva maio - maio Equipa Multidisciplinar 

2 

nº de entidades alvo de 
inspeção ou fiscalização no 
âmbito da organização e 
funcionamento das unidades de 
saúde familiares 

5 Σ Nº de entidades alvo 
de ação inspetiva 

maio - novembro Equipa Multidisciplinar 
1 

nº de entidades alvo de 
inspeção ou fiscalização no 
âmbito da prestação  de 
cuidados de saúde na área das 
dependências e 
comportamentos aditivos 

8 Σ Nº de entidades alvo 
de ação inspetiva 

junho - novembro Equipa Multidisciplinar 
2 
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Objetivos Indicadores Metas Métrica Observações UO resp;  
+ envolv. 

Assegurar o cumprimento 
das disposições legais e 
orientações técnicas no 
âmbito da atuação da IGAS 
(Oop1- ind 1.1.)  

 

nº de entidades alvo de 
inspeção ou fiscalização no 
âmbito dos dispositivos médicos 
na área da cardiologia 

5 Σ Nº de entidades alvo 
de ação inspetiva 

junho - novembro Equipa Multidisciplinar 
1 

nº de entidades alvo de 
inspeção ou fiscalização 
direcionada ao combate ao 
desperdício 

5 Σ Nº de entidades alvo 
de ação inspetiva junho - novembro Equipa Multidisciplinar 

2 

nº de entidades alvo de 
inspeção ou fiscalização 
direcionada ao combate à 
fraude e à repressão 

7 Σ Nº de entidades alvo 
de ação inspetiva junho - novembro Equipa Multidisciplinar 

1 

nº de entidades alvo de 
inspeção ou fiscalização no 
âmbito das terapêuticas não 
convencionais 

2 Σ Nº de entidades alvo 
de ação inspetiva 

julho - outubro Equipa Multidisciplinar 
1 

nº de entidades alvo de 
inspeção ou fiscalização no 
âmbito da prestação  de 
cuidados de saúde na área dos 
cuidados continuados 

2 Σ Nº de entidades alvo 
de ação inspetiva julho - novembro Equipa Multidisciplinar 

2 

nº de entidades alvo de 
inspeção ou fiscalização no 
âmbito dos serviços de urgência 
com viaturas médicas de 
emergência e reanimação 

4 Σ Nº de entidades alvo 
de ação inspetiva 

julho - novembro Equipa Multidisciplinar 
2 

nº de entidades alvo de 
inspeção ou fiscalização reativa [35 - 43] Σ Nº de entidades alvo 

de ação inspetiva janeiro - dezembro 

Equipa Multidisciplinar 
1 (50-55%); Equipa 

Multidisciplinar 2 (50-
55%) 
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Objetivos Indicadores Metas Métrica Observações UO resp;  
+ envolv. 

Assegurar o cumprimento 
das disposições legais e 
orientações técnicas no 
âmbito da atuação da IGAS 
(Oop1; ind 1.2) e Reforçar 
a eficiência das ações de 
auditoria (Oop5; ind 5.1) 

auditorias no âmbito do 
desempenho organizacional 2 Σ Nº de auditorias janeiro - agosto Equipa Multidisciplinar 

1 

auditorias no âmbito de 
medicamentos e farmácias 
hospitalares 

5 Σ Nº de auditorias março - agosto Equipa Multidisciplinar 
1 

auditorias no âmbito dos 
sistemas e procedimentos de 
controlo interno 

2 Σ Nº de auditorias maio - setembro Equipa Multidisciplinar 
2 

auditorias no âmbito do controlo 
da faturação de meios 
complementares de diagnóstico 

1 Σ Nº de auditorias setembro - dezembro Equipa Multidisciplinar 
1 

auditorias de seguimento de 
recomendações de auditorias 
anteriores 

5 Σ Nº de auditorias setembro - dezembro Equipa Multidisciplinar 
2 

auditorias no âmbito disciplinar 2 Σ Nº de auditorias setembro - dezembro 

Equipa Multidisciplinar 
1 (50%); Equipa 
Multidisciplinar 2 

(50%) 

auditorias de natureza reativa [3 - 8] Σ Nº de auditorias janeiro - dezembro 

Equipa Multidisciplinar 
1 (50-55%); Equipa 

Multidisciplinar 2 (50-
55%) 

 

Anexo II – QUAR da IGAS para 2015 

QUAR2015_VF01.pd
f  


