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Siglas 

 

 

Administração Pública (AP) 

Divisão de Controlo da Atividade e Planeamento (DCAP)  

Divisão de Gestão de Recursos (DGR) 

Equipa Multidisciplinar (EM) 

Grupo Coordenador do Sistema de Controlo Interno do Ministério da Saúde (GCCI) 

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) 

Ministério da Saúde (MS) 

Objetivo estratégico (OE) 

Objetivos operacionais (OOp) 

Plano de Atividades da IGAS (PA) 

Plano Estratégico da IGAS para o Triénio (PE) 

Plano Nacional de Saúde (PNS) 

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
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Nota introdutória 

 
 

 

A IGAS iniciou em abril de 2015, a par do processo de melhoria contínua, um 

novo ciclo de inovação organizacional, mais orientado para a modernização, 

simplificação e transparência. A aposta foi, e continuará a ser em 2016, na 

sedimentação de uma cultura interna de gestão, objetivação, envolvimento e 

responsabilidade. 

Continuaremos a reforçar a capacidade institucional, simplificando e 

modernizando processos, gerindo e obtendo recursos de apoio e formando as 

pessoas que constituem a organização. 

As atividades de core e de competência específica da IGAS continuarão a ter o 

enfoque, no sentido de possibilitar à Inspeção acompanhar a crescente diversidade 

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

mudança. 

Para além do imperativo de contribuir, através das ações inspetivas, para assegurar 

o cumprimento de disposições legais e orientações técnicas, destacamos o 

combate ao desperdício, à fraude e à corrupção. 

No âmbito do Controlo Interno da Administração Financeira do Estado, garantir-

se-á a verificação, com a regularidade habitual, da boa aplicação dos dinheiros 

públicos por parte das entidades, tuteladas pelo Ministério da Saúde e que atuem 

no domínio das atividades em saúde, e apostar-se-á na melhor articulação de todos 

os envolvidos no sistema de controlo interno na área da Saúde.  

Primar-se-á também pelo desenvolvimento da ação preventiva e da cooperação 

institucional. 

A definição de objetivos para a atividade da organização e os indicadores 

adotados para 2016 traduzem a evolução na aplicação da estratégia, refletindo os 

pontos considerados críticos para o corrente ano, atentos os resultados 

conseguidos em 2015.  

Recorda-se que a bateria de indicadores foi inteiramente alterada em 2015, traduzindo 
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uma nova visão para a instituição e uma forte aposta numa linha de transparência e de 

clareza para o cidadão relativamente à atividade da organização.   

 

Numa breve nota metodológica, refere-se que o presente Plano (PA) se encontra 

alinhado com: 

 as orientações estratégicas para a área da Saúde apresentadas no programa do 

XXI Governo Constitucional,  

 o Plano Estratégico da IGAS,  

 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 

 

As orientações estratégicas supra-organizacionais e organizacionais foram traduzidas 

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 atingir os 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 2016 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 ser a entidade de referência 

na promoção da qualidade e da prevenção da fraude no setor da saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1. Missão, visão, valores  
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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 2. Orgânica  

 

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 
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 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 1 e 2 

 Despacho n.º 1421/2016, de 29 de janeiro, equipa multidisciplinar 3 

 

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 assegura 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:  

 

Ilustração 3. Grandes áreas de atuação  
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Os principais serviços prestados pela IGAS, no âmbito das suas competências, são os 

seguintes: 

 

 
 

Ilustração 4. Principais serviços  

 

 

E. Clientes e partes interessadas 

 

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

Ministro.  

A Inspeção 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 seu universo de clientes os cidadãos e organismos 

públicos em geral, e mais especificamente, os utentes, os profissionais e organismos da 

saúde. 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 5. Stakeholders  

 

F. Breve análise swot1 

 

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.  

                                           
1
 Acrónimo de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). 
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Ilustração 6. SWOT  

 

G. Recursos 

 

Em termos de recursos financeiros, o orçamento proposto para 2016, foi o seguinte: 

 

 

 

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 3.512.728 € 

Ilustração 7. Orçamento para 2016 

 

Orçamento de Funcionamento 3.399.728 € 

 

      Despesas com Pessoal 2. 886.140 € 

 

      Aquisições de Bens e Serviços 510.043 € 

       Outras Despesas Correntes 3.545 € 

 PIDDAC 0 € 

 Outros Valores 113.000 € 
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De notar a evolução do Orçamento de Funcionamento (OF) inicial previsto nos últimos 

três anos.  

 

Ilustração 8. Evolução do orçamento de funcionamento 

 

No que concerne ao orçamento da IGAS para 2016, o plafond de receitas gerais tem-se 

mantido inalterado desde 2014. Contudo, no ano de 2015 foi concedido um crédito 

especial, nomeadamente para pagamento dos encargos com o principio da onerosidade, 

dos encargos com os serviços de vigilância/portaria, para contratação de serviços de saúde 

e segurança no trabalho, para o aluguer operacional de 11 viaturas necessárias no âmbito 

das ações inspetivas, entre outros, cujos encargos plurianuais devidamente autorizados 

determinam a sua inscrição no orçamento de 2016, tendo a respetiva autorização para 

integração de saldos transitados de 2015 já sido solicitada. 

Com a diminuição do peso das outras rubricas, o orçamento de funcionamento é 

consumido maioritariamente pelas despesas com pessoal (93,5%), situação que se 

mantém em 2016.   

Relativamente aos recursos humanos salienta-se que o mapa de pessoal aprovado pela 

tutela, ainda em 2015, visou o reforço do corpo inspetivo contemplando um aumento de 

15 postos de trabalho na carreira especial de inspeção, aguardando-se ainda o 

reconhecimento, já solicitado, da sustentabilidade futura deste aumento pelo membro 

do Governo responsável pela área das finanças. 
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Os recursos humanos necessários, embora ainda não confirmados, para a concretização 

do Plano de Atividades implicam um mapa de pessoal para 2016 com 103 

trabalhadores/as. 

GRUPO DE PESSOAL NÚMERO DE EFETIVOS 

PLANEADOS 

  2013 2014 2015 2016 

Dirigentes Superiores  3 3 3 3 

Dirigentes Intermédios e Chefes de Equipa Multid. 6 6 6 5 

Inspetores 46 46 47 62* 

Assessor Médico 1 1 1 1 

Técnicos/as Superiores 8 8 4 4 

Técnicos/as de Informática 3 3 2 3 

Coordenadores/as Técnicos 3 3 2 2 

Assistentes Técnicos 18 18 16 18 

Assistentes Operacionais 7 5 5 5 

                                            TOTAL 95 93 86 103 

* acréscimo de 15 aguarda confirmação de sustentabilidade orçamental 

Ilustração 9. Meios Humanos para 2016  

 

O gráfico abaixo melhor ilustra a evolução de RH planeados na IGAS. É de salientar que 

a execução de RH tem sido sempre inferior ao previsto e também o reduzido número de 

técnicos superiores. O aumento de 15 inspetores carece ainda de confirmação de 

disponibilidade orçamental.  

 

Ilustração 10. Evolução de recursos humanos  
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A distribuição por sexo registada (em 2015, desconhecem-se ainda dados relativamente 

aos RH a obter) tem sido equilibrada, tendendo para uma maior taxa de feminização, 

como consta do gráfico abaixo. A licenciatura representa o nível de escolaridade 

predominante, sendo que é requisito de pertença à carreira de inspeção da IGAS. O 

escalão etário entre os 45 e os 49 anos tem sido o mais representado.  

 

 

Ilustração 11. Distribuição dos meios humanos por sexo  

 

 

 

II. Objetivos e estratégia  

 

 

Em alinhamento com a missão, a IGAS baseia a sua estratégia numa aposta inequívoca 

na melhoria contínua, não só dos serviços que presta enquanto entidade de controlo 

sectorial na área da Saúde, mas também na melhoria do desempenho e do controlo 

operacional.  

A IGAS pretende ser reconhecida como um serviço de referência na defesa da ética, na 

verificação do cumprimento da lei pelos diversos intervenientes no sector da Saúde, no 

controlo da fraude e do desperdício, e na promoção do acesso aos cuidados prestados 

pelo Serviço Nacional de Saúde. 

 

O Plano Estratégico da IGAS para 2016-2018, que substituirá o Plano Estratégico 2014-

2016, está em fase de finalização. Todavia, os objetivos da IGAS do presente Plano 

estão já alinhados com os novos 4 grandes eixos de atuação estratégica: 
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Ilustração 12. Eixos estratégicos  

 

Assim, os objetivos operacionais e a atividade em geral acompanham as linhas 

desenhadas para cada um dos eixos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E
IX

O
S 

E
ST

R
A

T
É

G
IC

O
S 

A1: Acompanhar a necessidade de reforço do controlo nas áreas prioritárias e objeto 

de inovação no programa do Governo para a Saúde  

 
A2: Enfoque nas competências específicas e de primeira linha da Inspeção 

A3: Combate à fraude e à corrupção em articulação com as entidades competentes em 

1ª linha 

 

A: DIRECIONAMENTO DO CONTROLO 

B1: Realização de workshops/seminários/mesas redondas sobre matérias da 

competência da IGAS 

 

 

B2 Desenvolvimento e atualização dos conteúdos web 

B: ATIVIDADE PREVENTIVA 
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B3: Apoio e formação aos serviços do SNS no âmbito disciplinar 

B4: Melhoria da articulação com a comunicação social enquanto veículo de difusão 

de informação pública 

 

 

B5: Divulgação de estudos realizados pela IGAS e de sumários analíticos da atividade 

desenvolvida 

 

 C: ARTICULAÇÃO E COOPERAÇÃO 

C1: Reforço da articulação do Controlo Interno no Ministério da Saúde e SNS 

 

 

C2: Contactos diretos com instituições e serviços congéneres relacionados com a 

atividade da IGAS 

C3: Ações inspetivas conjuntas focadas nas áreas ou sectores de maior risco 

 

C4: Acentuar a representação nas instâncias internacionais quanto à prevenção e 

repressão da fraude na Saúde 

 

 
D: CAPACIDADE ORGANIZACIONAL 

D1: Reforço do sistema de controlo interno da própria organização 

 

D2: Centralização do planeamento e controlo operacionais 

 

D3: Desenvolvimento da desmaterialização e de um Sistema de Informação (SI) 

integrado de gestão 

 
D4 Aposta na formação contínua, de refrescamento e especializada 

 

D5: Adoção de práticas de gestão integrada e sustentável (responsabilidade 

económica, social e ambiental) com base em princípios ISO e COSO 

D6: Simplificação da linguagem dos relatórios processuais e dos instrumentos de 

gestão de forma a facilitar a compreensão pela generalidade dos cidadãos 
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O Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) da IGAS para 2016 pretende dar 

continuidade ao processo de mudança iniciado em 2015 em consonância com a nova 

estratégia, e reflete os seguintes princípios: 

 

 Os objetivos estratégicos, enquadradores, devem refletir 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. 

 Os objetivos operacionais devem refletir o novo enquadramento conceptual das 

atividades core, ou principais, da IGAS: inspeção e fiscalização, auditoria, ação 

disciplinar, sistema de controlo interno do MS, prevenção e cooperação. 

 Os indicadores selecionados para avaliar da execução dos objetivos operacionais 

devem refletir pontos críticos da evolução da organização na prossecução da 

estratégia, pelo que alguns devem ser mantidos (no sentido de solidificar linhas de 

atuação, promover a estabilidade de algumas inovações introduzidas no ano anterior 

e dar continuidade a alguns objetivos organizacionais), e devem ser aqueles que se 

referem a projetos específicos do ano transato ou que já não constituem ponto 

crítico. 

 O QUAR deve, em cada ano, refletir uma leve transposição de peso dos objetivos 

de eficácia para os objetivos de eficiência e de qualidade, acompanhando a 

implementação do projeto de reforço da capacidade institucional e a aposta 

progressiva na qualidade. 

 

Os objetivos considerados estratégicos e selecionados para efeitos do QUAR 2016 são 

os seguintes: 

D7: Padronizar e normalizar de metodologias na realização das ações inspetivas em 

geral 
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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. 

 

Estes objetivos prosseguem as orientações estratégicas da tutela, acompanhando, além 

dos eixos estratégicos da IGAS, os do Plano Nacional de Saúde (PNS) e o Programa do 

XXI Governo Institucional. 

 

 

Ilustração 13. Articulação dos objetivos QUAR com os eixos estratégicos da IGAS  

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

Controlo 
direcionadoA:

Atividade 
preventivaB:

Articulação 
e 

cooperação
C:

Capacidade 
organizacionalD:
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OE Q U AR 2 0 1 6  

 
= imp ac to  i n d i r e to  

PNS 2012 -2016 Eixos Estratégicos  

Cid ad ani a  

em Saú d e  
2 

Eq u id ad e  e  

acess o  

ad eq u ad o 
aos  cu id ad os  

d e  saú d e 3 

Qu a l i d ad e  

em saú d e 4 

Po l í t i c a s  

Sau d ávei s 5 

OE1 :  Ass egu ra r  o  cu mp r im en to  d as  
d i sp os i çõ es  l ega i s  e  o r i en t açõ es  

t écn i cas ,  em t od o s  o s  d omín i os  d a  

a t i v id ad e  e  d a  p r es t açã o  d e  c u id ad os  
n o  s e to r  d a  saú d e  

 

    

OE2 :  Atu a r  n o  âmb i to  d o  C o n t ro lo  

In t e rn o  d a  Ad min i s t ração  F in an cei ra  
d o  Es t ad o ,  ga ran t i n d o  a  b oa  ap l i cação  

d os  d in h ei ro s  p ú b l i cos  p or  p a r t e  d e  

en t i d ad es  q u e  a tu em n o  d o mín io  d as  
a t i v id ad es  em saú d e  

 

    

OE3 :  Ob te r  gan h os  d e  ef i c i ên c i a  e  d e  
q u a l i d ad e  n a  p ross ecu ção  d a  mi ssão  e  

n o  comb a t e  ao  d esp erd í c io ,  à  f rau d e ,  

e  à  co r ru p ção ,  p or  i n t erm éd i o  d o  
re f orç o  d a  cap ac id ad e  i n s t i t uc ion a l  e  

d o  d es en v o lv im en to  d a  ação  

p rev en t iva  

 

    

OE4 :  Des en v o lv e r  a  ação  d i s c ip l i n a r  

em r e laçã o  ao s  s e rv i ç os ,  
es t ab el ec im en to s  e  o r gan i smos  

i n t eg rad os  n o  Min i s t é r i o  d a  Saú d e ou  

p or  es t e  t u t e lad o s  

 

    

Ilustração 14. Articulação dos objetivos QUAR com os eixos estratégicos do PNS  

 

A atividade programada da IGAS, melhor detalhada no Anexo I, procura também ir de 

encontro, no âmbito das competências da Inspeção, às prioridades apontadas no 

Programa do XXI Governo Constitucional. 

Assim, a Inspeção debruçar-se-á sobre a garantia da legalidade e as boas práticas no 

âmbito de temas como: 

                                           
2 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 
3
 Traduz-se, para as organizações, entre outros aspetos em: publicitar indicadores de equidade e de 

acesso; avaliar a equidade, acessibilidade e adequação dos serviços  

4
 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 

5
 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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 o acesso à saúde (como no que respeita a listas de espera e políticas de 

diferenciação positiva orientadas para os cidadãos mais vulneráveis) 

 a utilização racional do medicamento (através de ações direcionadas à 

dispensa de medicamentos em unidades e centros hospitalares 

 os cuidados de saúde oral e os cuidados domiciliários 

 os recursos humanos (escalas de serviço e área disciplinar) 

 

 

 

 

Ilustração 15. Articulação com os eixos do programado XXI Governo Constitucional  

 

 

 

 

III. Objetivos operacionais do QUAR 

 

 

O QUAR da IGAS para 2016 traduz os objetivos estratégicos nos seguintes objetivos 

operacionais (OOp): 
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OOp1 

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

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

OOp3 

•Garantir a eficiência da atividade inspetiva assegurando a boa continuidade 
processual 

OOp4 
•Reforçar a atividade preventiva 

OOp5 
•Reforçar a eficiência das ações inspetivas 

OOP6 
•Reforçar a eficiência da ação disciplinar 

OOp7 
•Padronizar e normalizar metodologias 

OOp8 

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

OOp9 
•Melhorar a qualidade da informação prestada no âmbito da actuação da IGAS 

OOp 

10 

•Reforçar a articulação e a cooperação nacional e internacional 
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A. Articulação com os objetivos estratégicos QUAR 

Estes objetivos operacionais concorrem da seguinte forma para a prossecução dos 

estratégicos: 

 = impacto direto ou mais 

acentuado                                                      

 = 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 
   

OOp2: Reforçar a eficácia do Sistema 

de Controlo Interno do Ministério da 

Saúde 

 


  

OOp3: Garantir a eficiência da 

atividade inspetiva assegurando a 

continuidade processual    

OOp4: Reforçar a atividade preventiva  
   

OOp5: Reforçar a eficiência das ações 

inspetivas 
  

OOp6: Reforçar a eficiência da ação 

disciplinar 

  

 
OOp7: Padronizar e normalizar 

metodologias  

  

 
OOp8: Desenvolver um elevado grau 

de profissionalismo da atuação 

sustentado na autonomia técnica dos 

inspetores 
  

OOp9: Melhorar a qualidade da 

informação prestada no âmbito da 

atuação da IGAS   
OOp10: Reforçar a articulação e a 

cooperação nacional e internacional   

Ilustração 16. Articulação dos objetivos operacionais do QUAR com os estratégicos
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B. Indicadores dos objetivos operacionais 

 

No sentido de aferir da prossecução dos objetivos operacionais optamos, para 2016, por 

monitorizar os seguintes indicadores, que os traduzem:  

 

Para alcançar as 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-ajustamento
6
.  

 

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

Nº Indicadores 
Metas e 

intervalos de 

tolerância 

Métrica Observações 
UO - resp;  

+ envolv. 

Op 1 

ind 

1.1 

Nº de entidades 

inspecionadas ou 

fiscalizadas 

[90 -95- 

100] 
 Nº entidades inspecionadas ou 

fiscalizadas 

Temas e entidades a definir em planeamento da 

atividade inspetiva 

Responsáveis: EM1+ 

EM2+EM3 

Op 1 

Ind 

1.2 

N.º de entidades 

auditadas 
[17 -20- 23]  Nº entidades auditadas 

Temas e entidades a definir em planeamento da 

atividade inspetiva 
Responsáveis: EM1+ 

EM2+EM3 

Op 2 

Ind 

2.1 

Nº de medidas 

desenvolvidas no 

âmbito da articulação 

do controlo interno 

no MS 

3  Nº de medidas 

 Constituição de um Grupo Interno na IGAS para 

acompanhamento da matéria; 

  Elaboração de uma proposta de reformulação da 

estrutura e funcionamento do GCCI; 

  Concretização de contactos diretos regulares com 

auditores internos do MS e SNS. 

Responsáveis: Direção + 

Grupo Interno 

Op 3 

Ind 

3.1 

Taxa de congestão 

processual 

(pendentes face aos 

concluídos) 

[41 -45%- 

49] 

( Nº de processos pendentes no 

final do ano /  nº de processos 

concluídos no ano)*100 

Todos os processos 
Responsáveis: EM1; 

EM2;EM3 

Op 4 

Ind 

4.1 

Nº de ações/medidas, 

de caráter genérico, 

de natureza 

preventiva, 

pedagógica ou de 

esclarecimento 

6  Nº de ações ou medidas 

 2 sessões de informação pública;  

 1 medida de apoio às entidades do MS e SNS no 

exercício das competências em matéria disciplinar 

(manual de ação disciplinar);  

 elaboração de um manual de contratação;  

 abertura de duas ações de formação a participantes 

externos 

Responsáveis: Direção + DCAP  

Participantes: EMs  

Op 5 

Ind 

5.1 

Nº de relatórios de 

análise das 

recomendações 

1  Nº de relatórios 

Tratamento estatístico de análise às 

recomendações de auditoria emitidas durante o 

ano e ao seu cumprimento 

Responsáveis: DCAP 



Plano de Atividades                     IGAS 2016 

 
 

 

27 

PA.UCP.02.VF04 

Nº Indicadores 
Metas e 

intervalos de 

tolerância 

Métrica Observações 
UO - resp;  

+ envolv. 

Op 6 

Ind 

6.1 

% de processos de 

natureza disciplinar 

com instrução 

concluída no prazo 

médio estipulado 

[55 -60%- 65] 

 Nº de processos iniciados em 

2016 com instrução concluída 

no prazo estipulado /  nº total 

de processos iniciados em 

2016*100 

Processos de inquérito, disciplinares, de 

sindicância, de averiguações; prazo de 45 dias 

úteis 

Responsáveis: EM1; 

EM2;EM3 

Op 7 

Ind 

7.1 

Nº de medidas de 

desenvolvidas de 

acordo com 

metodologias ISO ou 

COSO 

2  Nº de medidas 

 Formulação de política da qualidade ou de 

riscos; 

  identificação de processos chave na matéria 

selecionada 

Responsáveis: DCAP 

Op 8 

Ind 

8.1 

% de trabalhadores 

abrangidos nas ações 

de formação 

comportamental 

[78 -80%- 82] 

Nº de trabalhadores abrangidos 

nas ações de formação 

comportamental previstas/ nº 

total de trabalhadores * 100 

A formação no âmbito comportamental incidirá 

sobre: Liderança para a mudança; Comunicação; 

Gestão da mudança; Inteligência emocional; 

gestão de conflitos; Equipas criativas 

Responsáveis: DCAP 

Participantes: DGR + EMs 

Op 8 

Ind 

8.2 

Nº de regulamentos 

ou manuais de 

procedimentos 

elaborados 

2 
 Nº de regulamentos ou 

manuais de procedimentos 

Prevê-se: Manual de Auditoria Interna da IGAS; 

Manual de Contratação 

Responsáveis: Direção 

Participantes: EMs 

Op 9 

Ind 

9.1 

Nº de medidas de 

reformulação do 

website 

desenvolvidas 

[4 -5- 6]  Nº de medidas 

 Limpeza e atualização de conteúdos; 

  tipificação de FAQs;  

 Revisão e reorganização da componente dos 

normativos legais;  

 Inclusão de itens relativos a áreas temáticas; 

  Reforço da área de informação relativa aos 

resultados da atividade inspetiva  

Responsáveis: DCAP; 

Participantes: EMs + DGR 
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Nº Indicadores 
Metas e 

intervalos de 

tolerância 

Métrica Observações 
UO - resp;  

+ envolv. 

Op 9 

Ind 

9.2 

Nº de documentos de 

análise divulgados 

relacionados com a 

atividade da IGAS 

2  Nº de documentos 

 Documentos ligados aos resultados da atividade 

inspetiva da IGAS (como a análise das 

recomendações emitidas, dos rácios de 

pendência, balanços da atividade ou resultados 

de análises de risco sectoriais) 

Responsáveis: DCAP 

Op 9 

Ind 

9.3 

N.º de indicadores da 

atividade inspetiva 

disponibilizados ao 

Portal da 

Transparência 

[1 -2- 3]  Nº de indicadores 

Indicadores relativos à atividade da IGAS 

disponibilizados com a regularidade acordada 

para divulgação no Portal da transparência.  

Responsáveis: DCAP 

Op10 

Ind 

10.1 

Nº de protocolos 

propostos ou 

assinados 

2  Nº de protocolos 
Protocolos de cooperação com entidades 

congéneres ou parceiras 

Responsáveis: DIR 

Participantes: DCAP 

Op10 

Ind 

10.2 

N.º de eventos de 

colaboração/coopera

ção promovidos 

3  Nº de eventos 

 workshop media/IGAS;  

 open house da EHFCN (European Healthcare 

Fraud & Corruption Network); 

  outro evento aberto ao exterior, de tema a 

ponderar 

Responsáveis: DIR 

Participantes: DCAP + DGR 

+ EMs 
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IV. Outras atividades e iniciativas  

 

 

A par dos objetivos operacionais do QUAR são previstas 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 2016 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 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 salientar o peso dessas 

tarefas complementares que constituem o trabalho diário de vários trabalhadores/as da 

IGAS.  
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A. Outras iniciativas da Direção 

 

Objetivos Indicadores Metas Métrica Observações 
UO resp;  

+ envolv. 

Reforço da capacidade 

institucional pela promoção 

da revisão da sobreposição 

de competências em 

organismos do MS e de 

diplomas legais associados 

Data de iniciativa apresentada 

junto do Sr. Ministro da Saúde 

1º semestre 

de 2016 
Data - 

Responsável: 

DIR 

Participantes: 

Chefes de 

EMs 

Reforço da capacidade 

institucional pelo 

fortalecimento do controlo 

interno em áreas de risco 

Nº de determinações emanadas 

relativas à implementação 

genérica do novo PPRGIC 

- 
 Nº de medidas 

emanadas 

Determinações quanto a 

responsabilidades e prazos 

Responsável: 

DIR 

Participantes: 

DCAP 

Nº de normativos internos 

relativos à minimização de 

riscos identificados 

2  Nº de normativos 

 Para distribuição de processos 

com base em lista de 

distribuição 

 para seleção de peritos com 

base em lista de distribuição 

Responsável: 

DIR 

Reforço da capacidade 

institucional pela 

harmonização do léxico 

operacional  

Data de aprovação de 

documento de harmonização de 

léxico institucional operacional 

1º semestre 

de 2016 
Data - 

Responsável: 

DIR 

Participantes: 

Chefes de 

EMs+DCAP 

Reforço da capacidade 

institucional pela adoção de 

boas práticas de gestão 

sustentável 

Nº de medidas tomadas para 

adoção de práticas de gestão 

sustentável 

- 
 Nº de medidas 

implementadas 

Adoção de práticas de 

responsabilidade económica, 

social e ambiental interna ou 

externa 

Responsável: 

DIR 

Participantes: 

DCAP + 

DGR 
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B. Outras iniciativas da área Instrumental ou de suporte 

 

Objetivos Indicadores Metas  Métrica Observações 
UO resp;  

+ envolv. 

Reforço do planeamento, 

direcionamento e controlo 

estratégico e operacional 

Data de adoção da matriz de 

risco da área operacional 
1º trimestre Data 

Elaboração do quadro-matriz de risco da 

área da saúde, com classificação das 

ações inspetivas segundo áreas e temas 

alinhadas nessa matriz, com vista ao seu 

progressivo preenchimento face aos 

resultados das ações 

Responsável: 

DCAP 

Participantes: 

Chefes de EMs 

Data de adoção das componentes 

tipologia de entidades e 

cobertura geográfica na 

programação e análise de 

resultados da atividade inspetiva 

programada 

1º trimestre Data - 
Responsável: 

DCAP 

Participantes: 

Chefes de EMs 

Elaboração de Plano Estratégico 

de acordo com a adoção da 

metodologia de monitorização 

Balanced Scorecard  

1º 

quadrimestre  
Data  Responsável: 

DCAP 

Reforço do controlo interno 

na IGAS 

Data de aprovação da política de 

riscos de gestão incluindo os de 

corrupção 

2º 

quadrimestre  
Data 

Definição e divulgação da política de 

gestão de riscos internos 

Responsável: 

DCAP 

Participantes: 

Direção 
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Objetivos Indicadores Metas  Métrica Observações 
UO resp;  

+ envolv. 

Data de entrega de documento 

relativo à sistematização do 

processo interno de gestão de 

riscos 

2º 

quadrimestre 
Data 

Sistematização do processo-chave de 

acordo com princípios COSO e ISO  

Responsável: 

DCAP 

 

Data de entrega de documento 

relativo aos indicadores de 

medição e monitorização dos 

riscos internos 

2º 

quadrimestre 
Data 

Criação e manutenção de uma bateria 

de indicadores de monitorização dos 

riscos internos 

Responsável: 

DCAP 

Reforço da utilização das TIC  

Acréscimo do nº de 

utilizadores com acesso ao SI e 

repositórios digitais 

- - 

Alargamento do acesso interno ao SI e 

aos repositórios digitais a todos os 

trabalhadores 

Responsável: 

DCAP 

Data de final de reorganização 

de pastas partilhadas no 

servidor  

2º 

quadrimestre 
Data 

Repensar a lógica de organização das 

pastas partilhadas no servidor e 

proceder às alterações 

Responsável: 

DCAP 

Melhoria contínua da 

formação 

Situação da bolsa de 

formadores no final do ano 
Atualizada 

Estado da 

situação 

Manutenção e atualização regular de 

uma bolsa de formadores 

Responsável: 

DCAP 

% de trabalhadores da UAP 

com formação CPA 
5 de 6  x de 6 Prazos do CPA 

Responsável: 

DCAP 

Participantes: 

DGR 
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Objetivos Indicadores Metas  Métrica Observações 
UO resp;  

+ envolv. 

Reforço de disponibilização 

de informação interna 

relevante para efeitos 

operacionais  

Nº de peças processuais 

emblemáticas disponibilizadas a 

todos os inspetores na base de 

dados respetiva 

25  Nº  

Nº de planificações de ações, 

relatórios intermédios ou finais e 

informações ou pareceres finais ou 

intermédios, autonomizados dos 

processos, e devidamente 

classificados e sumarizados, 

disponibilizados por semestre 

Responsável: 

DCAP; 

Participantes: 

CEM  

%  de dossiers permanentes de 

organismos do MS atualizados e 

disponibilizados 

100% 15 

Constituição e disponibilização dos 

dossiers permanentes dos organismos 

da Administração direta (4) e indireta 

(5) do MS, ARSs (5) e SPMS 

Responsável: 

DCAP; 

Reforço da capacidade 

institucional através de 

melhorias na área da gestão 

de RH 

Data de submissão a aprovação 

do regulamento dos horários de 

trabalho da IGAS 

3º trimestre Data - 
Responsável: 

DGR; 

Data de submissão a aprovação 

da revisão dos horários de 

trabalho dos trabalhadores da 

IGAS 

3º trimestre Data - 
Responsável: 

DGR; 

Data de submissão a aprovação do 

Regulamento de uso de veículos e 

de outros equipamentos que o 

justifiquem 

2º trimestre Data - 
Responsável: 

DGR; 

Reforço do controlo do 

esforço financeiro 

Data de entrega de relatório com 

apuramento por centros de custos 4º trimestre Data 

Análise comparativa de valores por 

rubrica nos diferentes departamentos 

(contabilidade analítica/de gestão/por 

centros de custos 

Responsável: 

DGR; 
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Objetivos Indicadores Metas  Métrica Observações 
UO resp;  

+ envolv. 

Melhoria das condições de 

SST 

Data de conclusão das obras de 

beneficiação no edifício 
- Data 

Garantir as obras de manutenção do 

edifício 
Responsável: 

DGR; 

Melhoria do funcionamento 

da secretaria de apoio 

processual 

Situação do calendário de prazos 

partilhado 
Atualizada 

Estado da 

situação 

Calendário partilhado na UAP relativo 

aos prazos dos processos. Considera-se 

atualizado até 5 dias antes da data de 

verificação 

Responsável: 

DGR; 

Data de conclusão da 

rearrumação física de processos  
1º trimestre Data 

Rearrumação dos armários de 

organização de processos em curso 
Responsável: 

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 QUAR de auditoria, inspeção e fiscalização (OOp1, indicadores 1.1 e 1.2 do QUAR) 

 

Objetivo Indicadores Metas Área Tema Equipa 

Assegurar o 

cumprimento das 

disposições legais e 

orientações técnicas 

no âmbito de atuação 

da IGAS (Ooop1): Nº 

de entidades 

inspecionadas ou 

fiscalizadas (ind 1.1) 

  

  

  

  

  

  

nº de entidades sujeitas a inspeção ou 

fiscalização no âmbito dos cuidados de 

saúde oral 
5 cuidados de saúde oral 

entidades do setor 

convencionado/privado 
EM1 

nº de entidades sujeitas a inspeção ou 

fiscalização no âmbito dos cuidados 

domiciliários 
5 cuidados domiciliários 

entidades da administração 

periférica 
EM2 

nº de entidades sujeitas a inspeção ou 

fiscalização no âmbito dos cuidados de 

saúde mental 
2 cuidados de saúde mental setor empresarial do Estado EM2 

nº de entidades sujeitas a inspeção ou 

fiscalização no âmbito de comunidades 

terapêuticas 
10 comunidades terapêuticas 

entidades do setor 

convencionado/privado 
EM2 

nº de entidades sujeitas a inspeção ou 

fiscalização no âmbito da interrupção 

voluntária da gravidez 
2 

interrupção voluntária da 

gravidez 

entidades do setor 

convencionado/privado 
EM2 

nº de entidades sujeitas a inspeção ou 

fiscalização no âmbito da procriação 

medicamente assistida 
12 

procriação medicamente 

assistida 

entidades do setor 

convencionado/privado 
EM1 

nº de entidades sujeitas a inspeção ou 

fiscalização no âmbito dos cuidados de 

saúde hospitalares 
3 dispensa de medicamentos  setor empresarial do Estado EM2 
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Objetivo Indicadores Metas Área Tema Equipa 

  

  

  

 Assegurar o 

cumprimento das 

disposições legais e 

orientações técnicas 

no âmbito de atuação 

da IGAS (Ooop1): Nº 

de entidades 

inspecionadas ou 

fiscalizadas (ind 1.1) 

 

  

  

  

  

  

  

nº de entidades sujeitas a inspeção ou 

fiscalização no âmbito da segurança e 

saúde no trabalho 

3 

segurança e saúde no trabalho 

entidades da administração 

direta/indireta não periférica 
EM2 

10 
entidades do setor 

convencionado/privado 

EM1 

EM2 

nº de entidades sujeitas a inspeção ou 

fiscalização no âmbito da gestão de RH e 

despesas com RH 
2 escalas de serviço setor empresarial do Estado 

EM1 

EM2 

nº de entidades sujeitas a inspeção ou 

fiscalização no âmbito da  gestão e 

controlo de existências 
8 

gestão e controlo de 

existências 

entidades da administração 

periférica 
EM1 

nº de entidades sujeitas a inspeção ou 

fiscalização no âmbito da  gestão 

ambiental 
8 gestão de resíduos setor empresarial do Estado EM1 

nº de entidades sujeitas a inspeção ou 

fiscalização no âmbito da arrecadação de 

receita 
5 arrecadação de receita setor empresarial do Estado 

EM1 

EM2 

nº de entidades sujeitas a inspeção ou 

fiscalização no âmbito da emergência 

médica 
5 

equipas e meios de 

emergência 
setor empresarial do Estado EM1 

nº de entidades sujeitas a inspeção ou 

fiscalização no âmbito da realização da 

despesa pública e contratação 

2 
contratação e realização da 

despesa pública 

setor empresarial do Estado EM3 

1 
entidades da administração 

direta/indireta não periférica 
EM3 

nº de entidades sujeitas a inspeção ou 

fiscalização reativa 
27 … … 

EM1 

EM2 

EM3 
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Objetivo Indicadores Metas Área Tema Equipa 

Assegurar o 

cumprimento das 

disposições legais e 

orientações técnicas 

no âmbito de atuação 

da IGAS (Ooop1): Nº 

de entidades 

auditadas (ind 1.2) 

nº de entidades sujeitas a auditoria no 

âmbito da realização da despesa pública 

e contratação 
10 

contratação e realização da 

despesa pública 
setor empresarial do Estado EM3 

nº de entidades sujeitas a auditoria no 

âmbito da gestão da ação social 

3 igualdade e discriminação 
entidades da administração 

direta/indireta não periférica 
EM1 

2 
combate à violência doméstica 

e sobre grupos de risco 
setor empresarial do Estado EM2 

nº de entidades sujeitas a auditoria no 

âmbito do sistema de gestão do sistema 

de controlo interno 
2 

gestão do sistema de controlo 

interno 
setor empresarial do Estado EM1 

nº de entidades sujeitas a auditoria no 

âmbito do acesso aos cuidados de saúde 
3 listas de espera setor empresarial do Estado EM2 

nº de entidades sujeitas a auditoria 

reativa 
3 … … 

EM1 

EM2 

EM3 
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