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NOTA DE APRESENTAÇÃO 

 
O ano de 2012 ficou marcado pela entrada em vigor da nova orgânica da Inspeção-Geral das Atividades em 
Saúde (IGAS), o que implicou um alargamento da respetiva atuação ao nível da auditoria resultante da 
necessidade de se operacionalizar um modelo sistémico de controlo interno no Ministério da Saúde 
integrado e coerente, associado à criação do Grupo Coordenador do Sistema de Controlo Interno Integrado 
do Ministério da Saúde (GCCI), ao qual a IGAS preside (cfr. despacho n.º 6447/2012, de 15 de maio, de 
Sua Excelência o Ministro da Saúde), destacando-se, no total da atividade de auditoria, a verificação da 
regularidade de fluxos financeiros no montante de 96.219.732€. 
De igual modo, no ano em análise assistiu-se à consolidação do reforço de uma estratégia conjunta de 
controlo na área do combate à fraude e ao desperdício, que se materializou nos resultados obtidos nas 
área disciplinar e de inspeção, beneficiando da estreita articulação com a Polícia Judiciária e com a 
Unidade de Exploração de Informação (UEI) do Centro de Conferência de Faturas (CCF) do Ministério, e 
posteriormente consagrada na criação do Grupo de Trabalho “Combate às irregularidades praticadas nas 
áreas do Medicamento e dos MCDT”, através do despacho, de 29 de novembro de 2012, de Sua 
Excelência o Ministro da Saúde. Salientando-se, ainda, neste âmbito a ação inspetiva direcionada à 
avaliação das medidas implementadas, a nível nacional, com vista a melhorar a qualidade da prescrição 
médica e a utilização racional do medicamento, em 27 ACES, com a envolvência dos respetivos 
presidentes dos conselhos clínicos, num total de 78 médicos prescritores e 100 utentes.  
Na área da cooperação na prevenção da fraude e das infrações conexas, em particular com o Conselho de 
Prevenção da Fraude e Corrupção do Tribunal de Contas, assumiu particular relevância o esforço de 
otimização dos recursos humanos afetos à área disciplinar que permitiu a realização adicional de 17 ações 
atípicas, que visaram 16 estabelecimentos hospitalares/ULS.  
Com a alteração da estrutura orgânica foram, também, reforçadas as competências de fiscalização e 
inspeção, de caráter regular, associadas à centralização de competências antes dispersas em diferentes 
entidades (v.g. IDT, ASST), destacando-se para além da intensa atividade desenvolvida e prevista no 
QUAR, um conjunto de 20 ações de fiscalização a unidades de prestação de cuidados saúde do sector 
privado e social na área dos comportamentos aditivos e das dependências (que originaram um amplo 
conjunto de recomendações, algumas delas também direcionadas ao controlo da aplicação dos recursos 
financeiros no Estado na comparticipação da execução dos programas de tratamento da 
toxicodependência, para além da promoção da saúde dos utentes) e que implicaram uma significativa e 
profunda transformação nas condições de funcionamento (instalações e equipamentos), com impacto direto 
na qualidade da prestação dos cuidados de saúde de alguns dos estabelecimentos fiscalizados. 
Por outro lado, e face à necessidade de dar resposta à crescente diversidade e complexidade das situações 
em investigação, que envolvem designadamente, a prevenção da fraude e da corrupção transfronteiriça, a 
IGAS participou num projeto europeu, que culminou na elaboração de um guia de apoio à deteção, 
investigação e gestão dos casos de “atividades ilegais e fraudulentas” e, a pedido da Agence Nationale de 
Sécurité du Medicament et des Produits de Santé (ANSM), num novo seminário, cuja 1.ª reunião de 
trabalho ocorreu em Paris entre 5 e 7 de dezembro de 2012. 

Por fim, no âmbito da divulgação da informação e da apreciação do nível de satisfação dos clientes, a IGAS 
realizou 23 ações pedagógicas de esclarecimento e de acompanhamento técnico sobre o exercício da ação 
disciplinar, num total de 298 profissionais do SNS, que na sua globalidade revelaram um elevado nível de 
satisfação (84% atribuíram uma classificação igual ou superior a 4, numa escala de 1 a 5).  

O Inspetor-Geral, 

 

(José Martins Coelho) 

A Subinspetora-Geral, 

 

(Maria Edite Soares Correia) 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. ANÁLISE CONJUNTURAL 

Durante o ano de 2012, a atividade da IGAS foi naturalmente influenciada pelos 
constrangimentos resultantes das medidas excecionais consideradas no Memorando de 
Entendimento sobre as Condicionalidades de Política Económica (MoU) firmado pelo Governo 
Português com o Fundo Monetário Internacional (FMI) a Comissão Europeia (CE) e o Banco 
Central Europeu (BCE), em 17 de Maio de 2011, inicialmente refletidos no documento de 
estratégia orçamental 2011-2015, no Programa do XIX Governo Constitucional e nas GOP 2011-
2015, e posteriormente sujeitas a sucessivas revisões.  

A publicação da nova lei orgânica da IGAS implicou, ainda, um ajustamento do modelo orgânico 
de funcionamento, em face da reestruturação ditada pelo PREMAC, sobressaindo o reforço das 
atribuições no domínio da auditoria.  

A par deste facto, a auditoria concluída, em 2012, pelo Tribunal de Contas ao Sistema de 
Controlo Interno do Ministério da Saúde (MS), veio reforçar a urgência 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, resultado de uma estratégia de 
controlo que clarifique, face às políticas e medidas definidas, quais as responsabilidades de cada 
interveniente, definindo objetivos e indicadores quantificados, com suporte em instrumentos de 
articulação e de partilha de informação. Neste sentido, por determinação ministerial, foi 
imposto que a monitorização, o acompanhamento, as auditorias, fiscalizações e controlos 
realizados pelas várias entidades do MS, devem contribuir, de forma coerente, para o esforço de 
controlo da despesa do Ministério, proporcionando, à Tutela, informação regular sobre os 
respetivos resultados, materializando-se a constituição de um Grupo Coordenador do Sistema 
de Controlo Interno Integrado do Ministério da Saúde (GCCI), ao qual a IGAS preside e cuja 
atividade foi já iniciada no decurso do ano em análise.  

A atividade da IGAS, em 2012, refletiu, em termos conjunturais, o alargamento da sua missão 
aos sectores privado e social, designadamente, através de serviços regulares de inspeção ao 
nível da segurança e qualidade, em articulação com 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, bem como através de ações de fiscalização às 
unidades de prestação de cuidados de saúde do sector privado e social, na área das 
dependências e comportamentos aditivos.  

No plano interno, um dos principais fatores que influenciou a capacidade de executar na íntegra 
a atividade programada, com particular relevância na área disciplinar, foi o elevado 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. 

A escassez dos recursos humanos, face ao universo de controlo, impôs deste modo 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, da capacitação dos serviços e instituições para o adequado 
exercício da atividade de controlo e disciplinar. 
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1.2. ORIENTAÇÕES PROSSEGUIDAS 

A IGAS, enquanto organismo de controlo, baseou a sua atividade nas “orientações emanadas do 
Gabinete do Senhor Secretário de Estado” e, em primeira linha, nos objetivos estratégicos do 
Ministério da Saúde. E, nesta medida, a atividade desenvolvida em 2012 foi, desde logo, 
alinhada com o objetivo de melhorar o desempenho e aumentar o rigor da gestão nas unidades 
e o de melhorar a transparência da informação em saúde, amplamente mencionadas no PA, 
nomeadamente no que concerne à verificação do cumprimento das normas relativas aos 
pagamentos em atraso, previstos na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro. 

A IGAS procurou contribuir para o controlo da redução da despesa pública no SNS, no 
cumprimento da sua missão, em particular no que se refere à aferição do cumprimento da 
implementação das medidas preconizadas nas áreas do medicamento/MCDT, rentabilização da 
capacidade instalada, taxas moderadoras, organização dos horários, prevenção de conflitos de 
interesses e prevenção dos riscos de fraude, corrupção e infrações conexas, procurando ainda 
contribuir ativamente para a identificação e disseminação de boas práticas de prevenção e 
eliminação do desperdício nos hospitais portugueses. A globalidade da intervenção inspetiva 
baseou-se no entendimento de que a sustentabilidade do SNS depende da racionalização e 
rentabilização dos recursos disponíveis, da contenção da despesa e do desperdício, do controlo 
da fraude, com o objetivo último de fazer o mesmo com menos recursos, assegurando a 
qualidade e o acesso efetivo dos cidadãos aos cuidados de saúde. 

Em particular, no que se refere às medidas previstas no MoU, para o MS, as orientações 
prosseguidas pela IGAS refletem a preocupação de contribuir ativamente para o objetivo de 
aumentar a eficiência e a eficácia do Sistema Nacional de Saúde, induzindo uma utilização mais 
racional dos serviços e controlo de despesas (OOp1 e OOp5) e gerar poupanças adicionais na 
área dos medicamentos (OOp2), sendo que as mesmas se refletem a nível dos cuidados de 
saúde primários e hospitalares. Neste ponto, foram igualmente consideradas as prioridades 
estratégicas dos cuidados de saúde primários.  

Em particular no que se refere à medida 3.81. (vg. adotar para todo o pessoal, incluindo 
médicos, horários flexíveis, de modo a reduzir em pelo menos 10% as despesas com horas 
extraordinárias em 2012 e 10% adicionais em 2013 e implementar um controlo mais rigoroso 
das horas de trabalho e das atividades dos profissionais nos hospitais), a par da atividade 
desenvolvida no âmbito das auditorias e das ações de prevenção da fraude, a IGAS concluiu duas 
ações inspetivas programadas através das quais se procurou contribuir, ainda que 
indiretamente, para a concretização da referida medida.  

Na área operacional, foram realizadas ações direcionadas à melhoria do desempenho das 
instituições na vertente do acesso, da qualidade e da segurança, associadas ou não ao controlo 
da sustentabilidade financeira, em alinhamento com as orientações relacionadas com o controlo 
e avaliação das medidas previstas para garantir a qualidade e o acesso efetivo aos cuidados de 
saúde no âmbito do Plano Nacional de Saúde 2011-2016, citando-se, a título exemplificativo, as 
ações realizadas pela Equipa Multidisciplinar de Fiscalização e pela Equipa Multidisciplinar de 
Inspeção, entre outras, a direcionada ao acesso aos cuidados de saúde (em cumprimento da al.f) 
do artigo 4.º da Lei n.º 41/2007, de 24 de Agosto). 

No tocante à avaliação da satisfação, em 2012 a IGAS avaliou a satisfação dos seus 
colaboradores, na vertente da formação ministrada, tendo sido efetuado um inquérito de 
satisfação direcionado aos profissionais que beneficiaram das ações realizadas por este 
organismo, no âmbito do cumprimento de um objetivo de Qualidade previsto no QUAR (OOp 8), 
cujos resultados positivos se apresentam muito representativos e dignos de destaque.  
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Na vertente da melhoria da informação/divulgação da informação, a estratégia deste 
organismo inspetivo implicou uma aposta na criação do valor para o cliente através, não apenas 
da melhoria da informação, como da disseminação de boas práticas, alcançável não só 
internamente através da criação de um repositório digital do conhecimento organizacional 
(OOp6), bem como na vertente externa, através da função de orientação técnica traduzida na 
realização de sessões de esclarecimento e de acompanhamento técnico junto dos 
estabelecimentos e serviços do SNS (vide OOp8).  

Por outro lado, a necessidade de otimizar os recursos existentes, melhorar a avaliação e o 
controlo e promover o uso eficiente dos recursos disponíveis, tem implicado uma preocupação 
constante com a requalificação dos recursos humanos, através da formação certificada, sendo 
de destacar que no total dos 62 colaboradores que beneficiaram de ações de formação em 
2012, 32 frequentaram, per capita, um número igual ou superior a 30 horas de formação.  

 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RECURSOS UTILIZADOS 

2.1.  ATIVIDADES PROGRAMADAS DESENVOLVIDAS 

AÇÕES PREVISTAS 

ÁREAS  AÇÕES  

1 

A
U

D
IT

O
R

IA
 

 

a) Controlo financeiro setorial:  

a.1) Controlo financeiro setorial exercido nos organismos e serviços do Ministério da 
Saúde ou por este tutelados - acompanhamento da atividade dos órgãos de auditoria 
interna e dos órgãos de fiscalização;  

a.2) Auditoria de acompanhamento ao cumprimento do ponto 1.2. da   Recomendação 
n.º 1/2009 do Conselho de Prevenção da Corrupção – avaliação dos Planos de Gestão de 
Riscos de Corrupção e Infrações Conexas dos organismos e serviços do Ministério da Saúde ou 
por este tutelados;    

 

b) Auditorias ao abrigo do n.º 2 do art.º 62.º da Lei do Enquadramento Orçamental, 
também incluídas no plano para 2012 do Sistema de Controlo Interno da Administração 
Financeira do Estado, abrangendo um serviço central do Ministério da Saúde e três 
instituições hospitalares:  

b.1) Serviço Central/Regional do Ministério da Saúde;  

b.2) Estabelecimento hospitalar da Região do Alentejo; 

b.3) Estabelecimento hospitalar da Região Norte; 

b.4) Unidade Local de Saúde da Região Centro; 

c) Auditoria ao desempenho organizacional a um Centro Hospitalar da Região de Lisboa e 
Vale do Tejo (ao abrigo do n.º 1 do art. 62.º da Lei de Enquadramento Orçamental);  

d) Avaliação dos procedimentos de faturação, liquidação e cobrança de receita própria, 
situações incobráveis, processos de faturação em contencioso e contratação de serviços 
jurídicos para cobrança de dívidas – 2 instituições hospitalares; 

e) Auditoria à utilização da capacidade instalada em meios complementares de diagnóstico 
e terapêutica de 2 centros hospitalares do SNS;   

f) Auditoria à execução de protocolos celebrados entre instituições hospitalares do SNS e a 
Clínica dos Arcos para a realização de IVG;  

   
g) Heteroavaliação, nos termos do Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços 

da Administração Pública (SIADAP1), de um Serviço Regional de Saúde (também incluída 
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ÁREAS  AÇÕES  

no plano anual de heteroavaliações para 2012 do Sistema de Controlo Interno da 
Administração Financeira do Estado, previsto no art.º. 20 da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 
dezembro); 

 
 

 

h) Verificação do cumprimento das recomendações emitidas no âmbito de auditorias 
anteriores em 2 Hospitais da Região do Algarve e num Hospital da Região Centro. 

    

2 

 IN
SP

EÇ
Õ

ES
  

 

A realização de inspeções temáticas, normativas e à qualidade ocupa uma posição central na 
atividade da IGAS. No plano de atividades, as inspeções temáticas e normativas, decorrentes 
das linhas estratégicas já mencionadas, incidiram sobre: 

a) O acesso aos cuidados de saúde (em cumprimento da al. f) do art.º 4º da Lei n.º 41/2007, 
de 24 de agosto); 

b) Controlo da prescrição médica e a utilização racional do medicamento nos ACES, em 
articulação com o CCF; 

c) O cumprimento do regime de impedimentos e incompatibilidades previsto no novo 
quadro legal das carreiras médicas (II fase direcionada aos cuidados de saúde primários); 

d) Avaliação da regularidade dos pagamentos das remunerações e valorizações 
remuneratórias sinalizadas pela IGAS;  

e) O cumprimento dos normativos relativos à contratação de pessoal da carreira médica em 
regime de prestação de serviços pelos estabelecimentos e serviços do SNS (cfr. despacho 
SES n.º 10428/2011, de 18 de agosto); 

f) Os mecanismos de controlo implementados nos estabelecimentos para combater o 
desperdício e prevenir a apropriação indevida de bens de consumo de hospitalar (follow-
up – despacho do Ministro da Saúde de 24/01/2012);  

g) Avaliação das implicações financeiras e ao nível do acesso relacionadas com a realização 
de cirurgias refrativas no SNS;   

h) Avaliação da execução das políticas referentes aos recursos humanos no SNS, no tocante 
à organização do trabalho, cumprimento de horários e realização de trabalho 
extraordinário, suplementar ou adicional;  

i) Avaliação dos procedimentos de controlo, cobrança e arrecadação das taxas 
moderadoras nos estabelecimentos e serviços do SNS. 

 

No âmbito das inspeções a realizar, ao nível da segurança e qualidade dos atos e serviços 
prestados, previram-se:  

a) Inspeções a estabelecimentos de saúde oficiais (públicos) no domínio da interrupção 
voluntária da gravidez - Lei n.º 16/2007, de 17 de abril e Portaria n.º 741-A/2007, de 21 
de junho;   

b) Inspeções a estabelecimentos que tenham atividade na área dos tecidos e células, em 
articulação com a Direção-Geral da Saúde;  

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

d) Inspeções aos Centros que ministram técnicas de PMA (Procriação Medicamente 
Assistida) – protocolo celebrado com o Centro Nacional de Procriação Medicamente 
Assistida nos termos do Decreto Regulamentar n.º 5/2008, de 11 de fevereiro; 

e) Inspeções no âmbito da implementação de Plano de Emergência nos Agrupamentos de 
Centros de Saúde (ACES); 

f)   Inspeções sobre a aplicação do novo regime jurídico da segurança contra incêndios em 
edifícios hospitalares públicos (DL n.º 220/2008, de 12 de novembro) – follow up; 

g) Inspeções in loco ao funcionamento das Comissões de Controlo da Infeção de instituições 
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ÁREAS  AÇÕES  

hospitalares públicas selecionadas de acordo com matriz de risco (follow up do Processo 
n.º 2/2011-INS). 

   

3 

FI
SC

A
LI

ZA
Ç

Ã
O

  

 
a) Ações de fiscalização, no domínio da interrupção voluntária da gravidez, aos 2 

estabelecimentos oficialmente reconhecidos para esta atividade (privados) - Lei n.º 
16/2007, de 17 de abril e Portaria n.º 741-A/2007, de 21 de junho;  

 b) Ações de fiscalização aos centros de avaliação médica e psicológica (CAMP); 

 
c) Ações de fiscalização ao funcionamento das Comissões de Controlo da Infeção de 

unidades de saúde privadas selecionadas de acordo com matriz de risco;  

 
d) Ações de fiscalização sobre a aplicação do novo regime jurídico da segurança contra 

incêndios em hospitais e clínicas privadas com internamento (DL n.º 220/2008, de 12 de 
novembro);  

 
e) Ações de fiscalização a unidades privadas no domínio dos comportamentos aditivos e 

dependências;  

 

f) Intervir, em função de eventuais queixas apresentadas, de que a IGAS tenha 
conhecimento, junto de entidades privadas, ou de outros organismos, para verificação 
das condições de funcionamento em aspetos cujos requisitos específicos devam 
obedecer a licenciamento, ou para verificação do próprio processo de licenciamento – 
seguindo o “rasto” das queixas / denúncias / reclamações. 

   

4 

A
Ç

Ã
O

 E
 A

U
D

IT
O

R
IA

  

D
IS

C
IP

LI
N

A
R

ES
 

  

 

a) Em termos de ação disciplinar, na atividade investigatória a desenvolver pela IGAS, serão 
privilegiadas as situações de maior gravidade ou melindre, designadamente quando 
forem visados elementos do grupo de pessoal dirigente, quando houver indícios de 
fraude ou corrupção, bem como de negligência grave na assistência prestada; 

 

b) Em termos de função de orientação técnica, serão também realizadas visitas específicas 
ao maior número possível de estabelecimentos, para resolução, de forma mais 
personalizada, das dúvidas e dificuldades sentidas no exercício da ação disciplinar; 

 

c) Serão, ainda, realizadas adicionalmente ações atípicas de prevenção da fraude e 
corrupção, otimizando os recursos humanos que até à presente data têm estado afetos 
exclusivamente à área disciplinar; 

 

d) Existindo protocolos com as Inspeções Regionais dos Assuntos Sociais (IRAS) da Regiões 
Autónomas da Madeira (RAM) e dos Açores (RAA), poderão decorrer daqui diversas 
ações impossíveis de prever. 

    

  

R
EF

O
R

Ç
O

 E
 Q

U
A

LI
FI

C
A

Ç
Ã

O
O

 D
O

S 
R

H
  

a) Continuação da migração para a aplicação Gerfip - Gestão de Recursos Financeiros em 
modo partilhado; 

 

b) Desenvolvimento de competências e qualificação dos recursos humanos afetos à área 
administrativa, atendendo às novas regras resultantes da administração pública, em 
geral, e da saúde, em particular (v.g.: matérias relacionadas com o regime de 
recrutamento, vínculos e carreiras, SIADAP, etc.); 

 

c) Desenvolvimento de procedimentos para o preenchimento de postos de trabalho 
previstos no mapa de pessoal que sejam indispensáveis para o funcionamento das 
respetivas unidades orgânicas;   

 

d) Em particular, no que se refere às tecnologias de informação, a IGAS, dando continuidade 
às ações já realizadas, nos anos mais recentes, sobre os programas Word avançado, Excel 
e Excel avançado, dará prioridade no ano em curso à formação em Access, de modo a 
proporcionar aos seus inspetores formação básica sobre os referidos programas; 

 
e) Por outro lado, tendo em conta que o fomento do espírito de grupo e da partilha do 

conhecimento entre os colaboradores foi assumido no mapa estratégico como uma 
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ÁREAS  AÇÕES  

medida para a melhoria dos resultados dos “produtos” de controlo da IGAS serão 
promovidas ações de formação on job de modo a disseminar as melhores práticas e a 
normalizar a padronizar metodologias e os procedimentos a utilizar nas ações inspetivas.  

    

6 

M
EL

H
O

R
IA

 D
O

S 
SI

ST
EM

A
S 

D
E 

IN
FO

R
M

A
Ç

Ã
O

 

 

a) Planeamento e Controlo de Gestão 

 Instalação de nova versão do sistema de gestão da atividade inspetiva (DUI – dia útil 
inspetor) e respetiva manutenção e monitorização do sistema; 

 Manutenção da aplicação de gestão da formação; 

 Melhoria contínua, numa perspetiva mais integradora com as atividades da IGAS, do 
sistema de informação para a gestão dos processos (GPR) - disponibilização de 
informação pertinente para a gestão da IGAS, nomeadamente para a elaboração 
automática de relatórios e indicadores. 

 

b) Melhoria das Tecnologias de Informação e Comunicação 

 após a implementação da nova infraestrutura de comunicações de dados da RIS, por 
parte do Ministério da Saúde, é possível à IGAS, equacionar a implementação de voz 
sobre IP, ou seja, promover uma eficiente utilização dos recursos existentes de modo 
a reduzir os custos de comunicações de voz; 

 implementar a Intranet da IGAS, de forma a contribuir para a promoção e agilização 
da comunicação internet;  

 prosseguir a atualização dos dossiers permanentes das entidades passíveis de 
controlo, bem como das pastas temáticas;  

 continuar a desenvolver um conjunto de informações na internet, atinentes às suas 
atribuições e atividades, passíveis de divulgação, bem como de formulários de suporte 
a ações inspetivas. 

    

7 SI
 

 

Em 2012, a IGAS planeou manter o Serviço Informativo, com atendimento telefónico ou 
presencial, esclarecimento e orientação dos utentes ou profissionais de saúde que se dirijam à 
Inspeção-Geral para obter informações relacionadas com matérias integradas nas suas 
atribuições. 
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COLABORAÇÕES 

A IGAS, pela natureza das suas atribuições, colaborou com diversas entidades e participou em 
vários projetos, visando aspetos específicos ligados à área da saúde, com particular destaque, no 
que respeita ao ano 2012, para: 

 a participação no Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno da 
Administração Financeira do Estado (SCI), bem como nas seções especializadas que 
apoiam o seu funcionamento;  

 a participação no Grupo de Combate à Fraude com o Medicamento, que integra um 
elemento do Gabinete do Ministro da Saúde que coordena e representantes da Inspeção-
Geral da Saúde, da SPMS, EPE, do INFARMED, IP e da ACSS, IP; 

 a colaboração com a Direção-Geral da Saúde, ao nível das intervenções realizadas na área 
do sangue e na área dos tecidos e células, bem como no âmbito da monitorização do 
Sistema Sim-cidadão;  

 a colaboração com o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), 
designadamente a participação na V Reunião Anual, suportada no protocolo de 
colaboração; 

 a colaboração com a ASAE no âmbito de ações conjuntas;  

 a integração da comissão paritária de acompanhamento do Protocolo de Cooperação 
celebrado entre o Ministério da Saúde e a União das Misericórdias Portuguesas, através 
de um inspetor da IGAS como representante deste Ministério;  

 a colaboração com o Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural, I.P. 
(ACIDI, IP); 

 a colaboração com a Região Autónoma da Madeira (RAM), através da respetiva Secretaria 
Regional, em intervenções de natureza inspetiva e disciplinar, vigorando, inclusive, um 
protocolo de cooperação com a Inspeção Regional dos Assuntos Sociais da RAM; 

 a colaboração com a Região Autónoma dos Açores (RAA), no âmbito de um Protocolo de 
Cooperação institucional entre a IGAS e a Inspeção Regional de Saúde da RAA, que 
implicou a realização de diligências no território nacional, peritagens médicas, 
sublinhando-se, ainda, as intervenções de duas inspetoras numa ação de formação 
conjunta, que decorreu na semana de 18.06.2012 a 22.06.2012;  

 a disponibilidade e atenção às preocupações manifestadas pelas ordens e organizações 
profissionais, bem como pelos organismos sindicais, que, para tal, contactaram a IGAS; 

 a articulação com o Ministério Público, Tribunal de Contas e Provedoria de Justiça; 

 a colaboração com órgãos de policia criminal (UNCC) e com o DCIAP,  no âmbito das ações 
relacionadas com a prescrição, aviamento e faturação dos medicamentos e no âmbito da 
colaboração em averiguações preventivas para detetar eventuais situações de fraude, 
bem como a colaboração com a PJ no âmbito de uma ação relacionada com ilegalidades 
na emissão de “cheques-dentista”; 

 a participação num seminário destinado a aprofundar a colaboração “PJ – MS” realizado 
no Instituto da PJ, no dia 13 de dezembro de 2012, onde foram apresentadas duas 
comunicações relacionadas com a intervenção na IGAS na prevenção e deteção da fraude 
e corrupção; 

 no campo da colaboração com universidades e instituições vocacionadas para a formação 
profissional, destaca-se a colaboração com o IPAI (instituto Português de Auditoria 
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Interna) do atual Inspetor-Geral no II fórum de Auditoria Interna na Saúde (através de 
uma comunicação apresentada em Coimbra), a colaboração da Subinspetora-Geral num 
Seminário do INA (Diploma de Especialização em Inspeção, Auditoria e Fiscalização) e a 
participação de uma inspetora da IGAS, no “Curso Naso-Sinusal” da Faculdade de Ciências 
Médicas da UNL. 

 no que concerne às relações internacionais, destaca-se, por solicitação da SGMS, o 
preenchimento de um questionário apresentado pela AMA, a pedido da OCDE, sobre 
política regulatória e cooperação internacional entre instituições; 

 a participação no projeto europeu SoHO V&S; Working Package (WP) 6, materializada 
numa participação regular de dois anos e que culminou na elaboração de um Guia de 
Apoio à deteção, investigação e gestão dos casos de “atividades ilegais e fraudulentas”, na 
sequência da qual a Agence Nationale de Sécurité du Medicament et des Produits de Santé 
(ANSM) convidou a IGAS para participar num novo seminário, cuja 1.ª reunião de trabalho 
ocorreu em Paris entre 5 e 7 de dezembro. 

 

2.2. ATIVIDADES NÃO PROGRAMADAS 

No que respeita às auditorias, foram concluídas 7 ações não previstas, a saber: Ação de 
acompanhamento do n.º 6 art.º 208º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro; Follow-up da 
auditoria ao Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE; Follow-up da auditoria no âmbito do 
SIADAP ao Hospital Garcia de Orta, EPE; Follow-up da auditoria no âmbito do SIADAP ao Hospital 
de Braga; Auditoria à celebração de contratos de trabalho sem prévio procedimento concursal 
de recrutamento e seleção, com acordos de cedência de interesse público (transita a sua 
execução para 2013); Auditoria de desempenho ao serviço de aprovisionamento da ULS do Baixo 
Alentejo, nos termos do n.º 1 do art.º 62.º da LEO (transita a sua execução para 2013); 
Cumprimento da medida 7.7. do relatório do GTRH - código de ética dos hospitais EPE. 
Das ações previstas, 7 não foram realizadas, tendo sido anuladas as ações direcionadas à 
avaliação dos procedimentos de faturação, liquidação e cobrança de receita própria, situações 
incobráveis, processos de faturação em contencioso e contratação de serviços jurídicos para 
cobrança de dívidas – 2 instituições hospitalares; transitaram para 2013, as auditorias à 
utilização da capacidade instalada em meios complementares de diagnóstico e terapêutica de 2 
centros hospitalares do SNS, bem como a auditoria de acompanhamento ao cumprimento do 
ponto 1.2. da Recomendação n.º 1/2009 do Conselho de Prevenção da Corrupção – avaliação 
dos Planos de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas dos organismos e serviços do 
Ministério da Saúde ou por este tutelados e a direcionada ao controlo financeiro setorial 
exercido nos organismos e serviços do Ministério da Saúde ou por este tutelados - 
acompanhamento da atividade dos órgãos de auditoria interna e dos órgãos de fiscalização 
(transita a sua execução para 2013, com ampliação do seu âmbito à execução do DL n.º 
244/2012, de 9 de novembro); foi anulada a auditoria direcionada à Heteroavaliação, nos termos 
do Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública (SIADAP1), 
de um Serviço Regional de Saúde, por decisão tomada no Conselho Coordenador do Sistema de 
Controlo Interno da Administração Financeira do Estado (CCSCIAFE). 

 
No que concerne à área das inspeções, em 2012, realizaram-se cinco ações inspetivas não 
programadas: desde logo, na sequência de uma denúncia foi realizada uma ação inspetiva no 
IPO Coimbra; por outro lado, por solicitação da ASAE, e na perspetiva da futura realização de 
ações de fiscalização relacionadas com o controlo metrológico dos instrumentos de pesagem 
utilizados nos estabelecimentos de saúde públicos e privados, optou-se pela realização prévia de 
uma ação inspetiva no Centro Hospitalar Lisboa Norte – Hospital de Santa Maria, concluindo-se 
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pela necessidade de solicitar à DGS a emissão de normas relativas aos requisitos de metrologia 
legal para os equipamentos em causa, a difundir pelas unidades de saúde; a esta ação 
acresceram três ações à implementação, em três Hospitais Públicos, do novo Regime Jurídico de 
Segurança contra Incêndios em Edifícios, na sequência da ação inspetiva realizada neste domínio 
anteriormente.   

De igual modo destaca-se (em virtude de ter implicado um aumento da atividade inspetiva 
inicialmente programada), o facto de, na sequência da conclusão de duas das ações inspetivas 
planeadas, se ter iniciado de imediato o acompanhamento do cumprimento das 
recomendações, por determinação ministerial, facto que inviabilizou a realização de um número 
superior de ações não planeadas. Neste caso, no âmbito das ações direcionadas ao 
cumprimento dos normativos relativos à contratação de pessoal da carreira médica em regime 
de prestação de serviços pelos estabelecimentos e serviços do SNS (Despacho n.º 10428/2011, 
de 18 de agosto), deu-se, numa primeira fase, cumprimento ao Despacho n.º 20/2011, de 17 de 
novembro, de S. Ex.ª o Ministro da Saúde, que recaiu sobre o Relatório elaborado pela IGAS em 
2011, sobre a mesma temática e, numa segunda fase, isto é, após a emissão do Despacho 
Ministerial n.º 13/2012, de julho (que recaiu sobre o primeiro relatório elaborado em 2012), 
procedeu-se ao acompanhamento efetivo da regularização das situações assinaladas em relação 
a cada uma das entidades hospitalares.  

De igual modo, numa perspetiva de controlo da despesa e num contexto de maior racionalidade, 
otimização permanente dos níveis de eficiência, qualidade do serviço e respeito por elevados 
padrões de qualidade e segurança para as entidades hospitalares integrantes do SNS, conforme 
as linhas de orientação gerais constantes do Despacho Conjunto n.º 10760/2010, de 29 de 
junho, dos Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Saúde, para além da ação 
prevista tendo em vista o cumprimento ao despacho do Ministro da Saúde que determinou a 
conclusão, até ao final do 1º semestre de 2012, de um relatório de follow-up da ação realizada 
em 2011 direcionada ao combate ao desperdício e de apropriação indevida de bens de consumo 
hospitalar, na sequência do Relatório emitido no 1.º semestre (dando conta dos resultados 
obtidos no processo de acompanhamento da ação), recaiu sobre este outro despacho ministerial 
ordenando que, “antes do final de outubro”, a IGAS deveria apresentar “um ponto da situação 
sobre o grau de implementação destas medidas, o que foi cumprido no prazo previsto.  

No âmbito das ações transitadas para 2012, destaca-se a conclusão de um follow-up da inspeção 
direcionada à prevenção e sinalização das quedas dos doentes em ambiente hospitalar; um 
follow-up da ação inspetiva sobre a organização e o funcionamento de Serviços de Cirurgia 
Plástica e Reconstrutiva e uma ação direcionada às entidades convencionadas com o SNS para o 
transporte de doentes hemodialisados.  
 

Relativamente às ações de fiscalização, para além da atividade prevista em plano de atividades, 
destacam-se, no âmbito das atividades não programadas, sete ações de fiscalização a clínicas de 
medicina dentária, sendo que em cinco delas estava em causa o alegado crime de usurpação de 
funções, com a consequente participação ao ministério público, além da suspensão da respetiva 
atividade nos casos de risco grave para a saúde pública constatada em dois locais. 

De igual modo, foi realizada uma ação de fiscalização à SOERAD – Sociedade de Estudos 
Radiológicos, Lda. – entidade que apenas obteve reconhecimento de aptidão para realização de 
IVG em 20/03/2012 (motivo pelo qual não foi, desde logo, prevista nas ações a efetivar, uma vez 
que as mesmas incidiam, em parte, sobre a atividade dos estabelecimentos no ano de 2011), 
esta entidade veio a ser objeto de ação de fiscalização em 2012, na sequência de uma denúncia 
que colateralmente a envolvia, tendo sido avaliados os recursos e os procedimentos afetos. 
De igual modo, foi realizada uma vistoria complementar conjunta (com a autoridade de saúde) à 
Escola Superior de Medicina Tradicional Chinesa.  
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Por fim, a fiscalização aos Centros de Avaliação Médica e Psicológica (CAMP) inicialmente 
prevista, não foi concretizada em virtude do Decreto-Lei n.º 313/2009, de 27 de outubro, ter 
sido revogado pelo Decreto-Lei n.º 138/2012, de 5 de julho, no qual não se prevê a competência 
da IGAS para a realização das referidas ações.  

 

2.3. RECURSOS UTILIZADOS 

 RECURSOS HUMANOS 

O Quadro seguinte ilustra a situação da IGAS, em termos de recursos humanos, por grupo 
profissional, em 31/12/2012, o qual foi projetado para ter 85 trabalhadores e veio a ter 81, com 
a seguinte discriminação:  

QUADRO 1 – RECURSOS HUMANOS - 2012 

Grupo profissional N.º 

Dirigente superior 3 

Dirigente intermédio 2 

Inspetor e técnico superior  46 

Médico 1 

Técnico de informática 3 

Assistente e coordenador técnico 21 

Assistente operacional 5 

Total 81 

 

 

RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS 

Em termos financeiros, a elaboração do plano de atividades teve em conta um orçamento 
previsional de 3.300.601 €, o qual corresponderia a um decréscimo de 12,6 % face ao orçamento 
de 2011 de 3.778.748 €. Tal não se veio a verificar, pois o orçamento efetivo da IGAS para 2012 
foi de 2.950.610 €, e assim, o correspondente decréscimo foi de 21,92 %. 

Deste modo, em 2012, com o orçamento inicial da IGAS foi 2.950.610,00 €, contudo e após as 
cativações, a dotação que ficou efetivamente disponível foi de 2.813.219,00 €, distribuída por 
quatro atividades: 

 Atividade operacional; 

 Sistemas de informação e planeamento; 

 Apoio administrativo; 

 Direção e outras despesas comuns. 

 

A despesa realizada e paga foi de 2.589.311,07 €, a que corresponde um grau de execução de 
cerca de 92,04 %.  

No que respeita à execução orçamental por atividade registou-se o seguinte: 
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QUADRO 2 – ATIVIDADE OPERACIONAL - 2012 

Natureza da despesa Valor (€) 

Pessoal 1.686.269,78 

Bens e Serviços 36.137,92 

Outras despesas correntes 0,00 

Bens de Capital 0,00 

Total 1.722.407,70 € 
 

 

QUADRO 3 – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E PLANEAMENTO - 2012 

Natureza da despesa Valor (€) 

Pessoal 137.529,98 

Bens e Serviços 637,12 

Outras despesas correntes 0,00 

Bens de Capital 0,00 

Total 138.167,10 € 

 

 

QUADRO 4 – APOIO ADMINISTRATIVO – 2012 

Natureza da despesa  Valor (€) 

Pessoal 316.887,03 

Bens e Serviços 3.022,30 

Outras despesas correntes 0,00 

Bens de Capital 0,00 

Total 319.909,33 € 
 

 

QUADRO 5 – DIREÇÃO E OUTRAS DESPESAS COMUNS - 2012 

Natureza da despesa  Valor (€) 

Pessoal 272.301,81 

Bens e Serviços 119.365,97 

Outras despesas correntes 14.072,40 

Bens de Capital 3.086,76 

Total 408.826,94 € 

 

Como se pode observar no quadro seguinte as despesas com pessoal têm um peso significativo, 
pois representam 93,19% do total da despesa realizada pela IGAS em 2012, enquanto as 
despesas de capital e outras despesas apresentam uma expressão financeira residual. 
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QUADRO 6 – DESPESAS GLOBAIS - 2012 

Natureza da Despesa Valor (€) 

Pessoal 2.412.988,60 

Bens e Serviços 159.163,31 

Outras despesas correntes 14.072,40 

Bens de Capital 3.086,76 

Total – Geral 2.589.311,07 € 

 

QUADRO 7 – DESPESAS GLOBAIS - 2012 

Natureza da Despesa Em % do total 

Pessoal 93,19 % 

Bens e Serviços 6,15 % 

Outras despesas correntes 0,54 % 

Bens de Capital 0,12 % 

Total – Geral 100 % 

 

PUBLICIDADE NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS Nº 47/2010, DE 25 DE JUNHO 

Para efeitos do disposto no nº 10 da Resolução do Conselho de Ministros nº 47/2010, de 25 de 
junho, cumpre referir que, em 2012, não se registou qualquer despesa em colocação de 
publicidade nos termos definidos por esta Resolução. 

 

IMPLEMENTAÇÃO DO POCP 

Após o começo da migração de dados em 2011, deu-se continuidade no ano de 2012 e 
procedeu-se ao arranque da contabilização patrimonial em paralelo com a orçamental. 

Assim, como previsto no plano de atividades para 2012, este serviço concluiu a migração dos 
dados, tendo passado a funcionar com o GERFIP – Gestão de Recursos Financeiros em modo 
partilhado, programa desenhado com o objetivo de normalizar os processos e apoiar as 
atividades de gestão financeira e orçamental dos órgãos e serviços da Administração Pública 
num contexto integrado. 

Deste modo a apresentação de contas relativas a 2012, ir-se-á fazer em POCP. 

Esta implementação, alterou substancialmente a forma de trabalhar e de controlo da despesa ao 
longo dos meses, com os parcos recursos humanos existentes à data da implementação. 

Os dados reportados anteriormente dos quadros 2 a 6, foram validados através dos mapas 7.1 e 
7.3 do POCP de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2012. 

 

FORMAÇÃO 

Em 2012, tal como nos anos anteriores, a IGAS prosseguiu as ações tendentes à qualificação dos 
seus recursos humanos e, em particular do seu corpo inspetivo, tendo recorrido a ações de 
formação promovidas pelo INA, nomeadamente ao diploma de especialização em gestão 
financeira e contabilística nos serviços públicos. De salientar, ainda, as ações de 
formação/sensibilização realizadas ao abrigo do Protocolo existente entre o ISCAD – Instituto 
Superior de Ciências da Administração e a IGAS. 
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De acordo com a classificação das ações de formação estabelecida, na Portaria nº 256/2005, de 
16 de março, os domínios prioritários de maior enfoque foram a informática, saúde, ciências 
empresariais, ciências sociais e do comportamento e do direito. 

 

GRÁFICO 1 – DOMÍNIOS PRIORITÁRIOS DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO ESTABELECIDAS  

 

Assim, apresenta-se, seguidamente, os indicadores de gestão de formação: 

 

QUADRO 8 – INDICADORES DE GESTÃO DA FORMAÇÃO - 2012 

Nº de Ações Nº Participações 

Previstas Realizadas (%) Previsto Realizado (%) 

25 29 116% 115 125 109% 

 

Da análise do Quadro supra constata-se que os indicadores de formação foram positivos, 
apresentando uma realização de 116 %, em relação ao número de ações previsto. Quanto ao 
número de participações, verificou-se uma taxa de realização de 109 %. 

Os colaboradores da IGAS frequentaram um total de 2.201 horas de formação, a que 
correspondeu um custo total de 7.218,00 €. 

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros nº 89/2010, de 17 de novembro, a IGAS 
promoveu formação a 62 funcionários, representando cerca de 77% do seu universo (sendo que 
daqueles 32 frequentaram pelo menos 30 horas de formação anuais), distribuída pelas seguintes 
temáticas: 

 Formação inicial geral, formação inicial especifica; 

 Formação para carreiras de dirigente; 

 Na melhor utilização das TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação; 

 Na promoção da excelência no serviço público. 
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AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO POR PARTE DOS COLABORADORES - 2012 

  

No total das respostas obtidas (75% do total dos colaboradores que frequentaram ações de 
formação) a sua esmagadora maioria sublinha a utilidade prática da formação ministrada e a 
aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos, bem como a respetiva utilidade para o 
desenvolvimento pessoal. 
 

GRÁFICO 2 – AÇÕES RECOMENDADAS 

 

 

No total das 125 participações em 29 ações de formação, destacam-se 80 respostas que 
contemplaram 23 ações de formação que foram recomendadas pelos participantes, bem como 
as entidades que as ministraram.  
 
Considerando que cerca de 32 trabalhadores frequentaram um número de horas de formação 
igual ou superior a 30h anuais de formação, o que perfaz cerca de 38% do total de recursos 
previstos no mapa de pessoal (85), apresenta-se seguidamente o resultado do Inquérito de 
satisfação realizado na sequência das ações de formação frequentadas no ISCAD, sendo que no 
referido universo (32) obtiveram-se as respostas de 27 trabalhadores. 
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GRÁFICO 3 – RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

BALANÇO SOCIAL 

No final de Dezembro de 2012, a IGAS contava com 81 efetivos. Do total de efetivos reportados 
a 31 de Dezembro de 2012, a maioria (56%) são do sexo feminino e 44% pertence ao sexo 
masculino.  

 

QUADRO 9 – EFETIVOS POR GRUPO DE PESSOAL E SEXO  

Grupo Sexo Total % 

 
M F 

  
Dirigente 4 1 5 6% 

Médico 1 
 

1 1% 

Inspetor 25 19 44 54% 

Técnico Superior 0 2 2 2% 

Informática 1 2 3 4% 

Assistente Técnico 3 18 21 26% 

Assistente Operacional 2 3 5 6% 

Total 36 45 81 100% 

 

No que se refere aos cargos dirigentes, num total de 5, englobavam 3 de direção superior e 2 de 
direção intermédia. 

Em relação às carreiras, a que registou o maior número de trabalhadores em 2012, foi a de 
Inspeção, com 44 elementos (54%), seguindo‐se a carreira dos assistentes técnicos com 21 
trabalhadores (26%), a carreira de assistente operacional com 5 (6%) trabalhadores, a carreira 
de informática com 3 trabalhadores (4%) e a carreira de técnico superior com 2 trabalhadores 
(2%). 

A carreira menos representada é a de médico, contando apenas com 1 trabalhador. 
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Grande parte dos trabalhadores possui nomeação definitiva (54%), 40% possui contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e 6% encontra-se em comissão de 
serviço no âmbito da Lei de Vinculação de Carreira e de Remuneração dos Trabalhadores que 
exercem em Funções Públicas (LVCR). 

Em 2012 a média de idade dos trabalhadores da IGAS foi de 48 anos.  

 

GRÁFICO 4 - EFETIVOS, POR ESCALÃO ETÁRIO E SEXO  

 

 

O maior número de trabalhadores (25%) situa-se no escalão dos 45-49, seguido dos escalões 50-
54 e 55-59 (20% dos trabalhadores em cada um deles), 14% dos trabalhadores situa-se no 
escalão dos 40-44, 11% no escalão dos 35-39, 5% no escalão dos 30-34, 4% no escalão dos 60-64 
e apenas 2% no escalão dos 25-29. 

Em 2012, o nível médio de antiguidade (somatório das antiguidades dividido pelo total de 
efetivos) foi de 21anos. 

 

GRÁFICO 5 - EFETIVOS, POR ANTIGUIDADE E SEXO 
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No ano transato, 65% (53) dos efetivos da IGAS tinham habilitação superior (licenciatura), 14% 
(11) possuíam o 12.º ano, 10% (8) o 11.º ano, 5% (4) o 9.º ano, 4% (3) o 4.º ano, 1% o 6.º ano e 
menos que 4.º ano de escolaridade respetivamente. 

 

GRÁFICO 6 - EFETIVOS, POR NÍVEL HABILITACIONAL E SEXO 

 

 

Durante o ano transato registaram‐se 5 entradas: 

 Na carreira de direção intermédia 2 trabalhadores: Comissão de serviço; 
 Na carreira de inspeção contabilizou-se a admissão de dois trabalhadores por 

mobilidade interna e noutro caso o regresso ao serviço de origem de outro. 

E um total de 6 saídas: 

 1 por cessação da comissão de serviço; 
 1 motivada por aposentação; 
 2 por solicitarem o regresso ao serviço de origem;  
 1 em regime de mobilidade interna. 

O horário de trabalho praticado na IGAS é o horário flexível, com plataformas fixas das 10:30 às 
12:30 e das 14:30 às 16:30. A maioria dos trabalhadores da IGAS (63%) tem horário flexível, 25% 
(20) usufrui de jornada contínua1, 1 trabalhadora tem horário específico e 11% (9) possui isenção 
de horário (vide gráfico que se segue). 

 

GRÁFICO 7 - EFETIVOS, POR HORÁRIO DE TRABALHO PRATICADO E SEXO  

  

                                                           
1
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3. AVALIAÇÃO FINAL 

3.1. AUTOAVALIAÇÃO 

QUADRO 10 – QUAR 2012  

 

A IGAS superou todos os objetivos, alcançando uma taxa de realização global do QUAR de 129%. 
  

50,0

Peso: 25,0

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Resultado Taxa de Realização Classificação

1
Volume de fluxos financeiros controlados (1,24% 

da dotação orçamental OE 2012)
65009934 77467000 115698761 91495000 95000000 0 95950000 100% € 96.219.732 132% Superou

Peso: 25,0

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Resultado Taxa de Realização Classificação

2 Número de ACES inspecionados n.a. n.a. 27 24 24 0 27 100% 27 125% Superou

Peso: 25,0

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Resultado Taxa de Realização Classificação

3
Número de estabelecimentos de saúde públicos e 

privados objeto de ação inspetiva
n.a. n.a. n.a. n.a. 14 0 16 100% 16 125% Superou

Peso: 25,0

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Resultado Taxa de Realização Classificação

4

Percentagem de processos clínicos analisados em 

cada estabelecimento a inspecionar (em função do 

nº de processos clínicos de IVG realizadas em 2011 

no respetivo estabelecimento), sendo que para 

garantir a representatividade da amostra analisada, 

o número de processos clínicos a consultar não 

poderá a ser inferior a 25 (%)

n.a. n.a. 10,9% 8,4% 10% 0 12% 100% 12,00% 125% Superou

25,0

Peso: 50,0

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Resultado Taxa de Realização Classificação

5  Número de unidades hospitalares abrangidas n.a. n.a. n.a. n.a. 12 0 17 100% 16 120% Superou

Peso: 50,0

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Resultado Taxa de Realização Classificação

6
Número de ações inspetivas  objeto de 

informatização
n.a. 5 8 9 20 0 22 100% 24 150% Superou

25,0

Peso: 40,0

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Resultado Taxa de Realização Classificação

7
Número de guiões ou manuais revistos e/ou 

criados
n.a. n.a. 1 2 3 0 4 100% 4 125% Superou

Peso: 40,0

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Resultado Taxa de Realização Classificação

8
Número de sessões de esclarecimento e de 

acompanhamento técnico
n.a. n.a. 20 n.a. 21 0 23 100% 23 125% Superou

Peso: 20,0

2008 2009 2010 2011(E) Meta 2012 Tolerância Valor crítico Peso Resultado Taxa de Realização Classificação

9
Percentagem de trabalhadores que frequentaram 

formação
n.a. n.a. n.a. 30 30% 0 35% 100% 38% 140% Superou

ANO: 2012

Ministério da Saúde

EFICÁCIA

INSPEÇÃO-GERAL DAS ATIVIDADES EM SAÚDE

MISSÃO: A IGAS tem por missão auditar, inspecionar, fiscalizar e desenvolver a ação disciplinar no setor da saúde, com vista a assegurar o cumprimento da lei e elevados níveis técnicos de atuação 

em todos os domínios da atividade e da prestação dos cuidados de saúde desenvolvidos quer pelos serviços, estabelecimentos e organismos do Ministério da Saúde, ou por este tutelados, quer 

ainda pelas entidades privadas, pessoas singulares ou coletivas, com ou sem fins lucrativos.

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS

DESIGNAÇÃO 

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

OE 2 - Obter ganhos de eficiência na atividade da IGAS;

INDICADORES

OE 3 - Desenvolver competências e promover a qualidade dos serviços prestados.

OOp4:  Inspecionar os estabelecimentos oficiais que realizam IVG, no Continente (OE1)

OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

INDICADORES

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

INDICADORES

INDICADORES

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

do controlo da utilização racional do medicamento  (OE1)

OOp3: Ações inspetivas (inspeções e fiscalizações) ao funcionamento das Comissões de Controlo de Infeção de estabelecimentos de saúde públicos e 

privados com internamento, selecionados de acordo com a matriz de risco determinada na sequência do Processo n.º 2/2011-INS (OE1)

EFICIÊNCIA

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

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

INDICADORES

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

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

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

hospitalares do SNS (OE2)

INDICADORES

QUALIDADE

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

INDICADORES

INDICADORES

OOp9: Promover a qualificação dos recursos humanos (OE3)

INDICADORES
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APRECIAÇÃO DOS UTILIZADORES DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

No âmbito da divulgação da informação e da apreciação do nível de satisfação dos clientes, a 
IGAS realizou 23 ações pedagógicas de esclarecimento e de acompanhamento técnico sobre o 
exercício da ação disciplinar, num total de 298 profissionais do SNS, que na sua globalidade 
revelaram um elevado nível de satisfação, sendo que 84% atribuíram uma classificação igual ou 
superior a 4 à intervenção da IGAS, numa escala de 1 a 5 (vide Gráfico 28 – Avaliação das ações 
de sensibilização). 

Noutro contexto, o reconhecimento dos Stakeholders da IGAS verifica-se pelo feedback que nos 
chega por parte dos mesmos, quer da Tutela, das Entidades do MS/SNS quer de entidades não 
pertencentes ao SNS, valorizando, significativamente, o trabalho desenvolvido, sempre presente 
como um fator motivador para uma melhoria contínua na prossecução das respetivas atividades 
ou, no caso dos utentes, convictos que são importantes e que lhes é prestada atenção.   

A valorização e o reconhecimento da instituição e dos profissionais, pelo trabalho conseguido, 
regra geral, promovem o contínuo desenvolvimento e a melhoria dos serviços prestados. Não 
devemos esquecer que a instituição tem no potencial humano o seu principal capital e 
investimento, envolvendo-se cada vez mais com o seu trabalho em alinhamento com os 
objetivos da organização e visando a excelência dos resultados. 

 

 

FIGURA 1 – RECONHECIMENTO ATRAVÉS DOS ELOGIOS  

 

 

  

 

 

Reconhecimento da crescente notoriedade e credibilidade 
da IGAS 

Atividade pautada pelo exame rigoroso e constante do 
nível de cumprimento da legalidade, melhoria dos 
procedimentos nos organismos do MS 

 

 

Apoio e colaboração de valor inestimável, colaboração 
exemplar com empenho, rigor e respeito mútuo. 

Ponto de apoio e inspiração que serviu de encorajamento às 
mudanças mais dificeis na alteração de procedimentos para 
redução de desperdício,  beneficios acrescidos no combate à 
fraude e à corrupção com implementação das 
recomendações. 

Ações levadas a efeito  cujos ganhos são uma melhoría 
contínua e a prossecução da excelência na prestação de 
cuidados de saúde. 

                      Qualidade pedagógica, disponibilidade 

 

 

 

A IGAS repôs a esperança honrando o seu lema "servir a 
saúde, servindo as pessoas", o sinal inequívoco que deixa, 
enche-nos de orgulho e vontade de continuar. 

Agradecem e elogiam a intervenção  da IGAS  na resolução  
das dificuldades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressalvam a atuação da IGAS e o louvável comportamento 
dos trabalhadores envolvidos , pelo modo expedito e 
assinalável  como foram desenvolvidos os trabalhos. 

Agradecem a prestimosa colaboração, apoio e cooperação 
institucional. 

Melhoria da estrutura e dos processos de funcionamento da 
organização. 

Presença indispensável depois da prestação valiosa  
anterior. 

 

 

 

Reconhecimento 
da atividade da 

IGAS pelos 
STAKEHOLDERS 
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AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO 

Consciente da importância do sistema de controlo interno, a Inspeção-Geral adota medidas de 
controlo interno nas áreas de ambiente e controlo, estrutura organizacional, atividades e 
procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço e fiabilidade dos sistemas 
de informação (ver quadro seguinte).  

ÁRE AS   DESC RIÇ ÃO  

1 
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1.1. A IGAS, atendendo à sua dimensão e especificidade, dispõe de especificações técnicas 
relativas ao ambiente de controlo, avaliação do risco, sistemas de informação e de 
comunicação, atividades de controlo e de monitorização. A filosofia da organização assenta 
sobretudo na consciencialização da necessidade de uma cultura de controlo, visível nas 
atitudes, nos comportamentos e nos atos de gestão, promovendo a eficácia operacional e o 
cumprimento das políticas e objetivos traçados. 

1.2. São efetuados procedimentos inerentes ao controlo da legalidade, regularidade e boa gestão 
mediante a realização de conferências e validações de procedimentos, e de modo particular, 
no que se refere a despesas e pagamentos.    

1.3. Face à dimensão da instituição, têm-se feito controlos “a posteriori”, por colaboradores com 
formação adequada. 

1.4. A IGAS dispõe de um Código de Ética e de Conduta para os seus profissionais onde estão 
claramente definidos valores éticos e de integridade que regem o serviço. 

1.5. A formação do pessoal da IGAS é um aspeto a que é devotada a maior atenção, com 
elaboração de planos anuais de formação, tendo em vista garantir as competências 
genericamente consideradas exigíveis, bem como as específicas na perspetiva das ações a 
desenvolver pela IGAS. 

1.6. Realizam-se reuniões frequentes entre os dirigentes superiores, os dirigentes intermédios, 
chefias e o corpo inspetivo. 

1.7. À semelhança do que se verificou em 2005, o Tribunal de Contas realizou uma ação de 
auditoria ao sistema de controlo interno do SNS, concluída em 2012. 
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2.1 Na sequência da entrada em vigor da nova lei orgânica, foi publicada a portaria que fixou a 
dotação máxima das unidades orgânicas flexíveis e chefias de equipa, tendo sido atualizado o 
organigrama. 

 
2.2 A avaliação dos trabalhadores da IGAS cumpre o disposto no SIADAP. 

 
2.3 Cerca de 77% dos trabalhadores da IGAS (31.12.2012) frequentou pelo menos uma ação de 

formação em 2012. 
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3.1  A IGAS dispõe de normas e manuais de controlo interno adequadas à sua dimensão, cuja 

sistematização e reformulação/ revisão irá ocorrer em 2013. 

 
3.2 A competência para a autorização da despesa encontra-se definida e formalizada nos despachos 

de delegação de competências. 

 
3.3 A IGAS elabora plano anual de compras. 

 
3.4 Existe adequada segregação de responsabilidades funcionais, atendendo ao grau de 

complexidade da IGAS, praticando-se rotação de trabalhadores nas áreas administrativas. 

 3.5 As responsabilidades estão definidas e formalizadas.  

 
3.6 Encontram-se descritos os fluxos dos processos e foram estabelecidos padrões de qualidade 

mínima.  

 
3.7 Toda a documentação entrada e saída da IGAS é objeto de registo e classificação e os circuitos 

dos documentos estão claramente definidos. 

 3.8 A IGAS dispõe de Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.  
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ÁRE AS   DESC RIÇ ÃO  

 
3.9  O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, aprovado em 2009, foi objeto 

de monitorização em 2010, encontrando-se atualmente em reformulação/atualização. 
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4.1. A IGAS dispõe de aplicações informáticas para a gestão documental e gestão de processos. 

Utiliza ainda, no domínio da gestão contabilística e financeira a infraestrutura GERFIP, bem 

como a aplicação RAFE-SRH na vertente de recursos humanos. 

 

4.2. Com a migração para o sistema GERFIP, é possível a integração e consequente cruzamento de 
informação com as áreas de inventário contabilidade e tesouraria. Quanto ao sistema de Gestão 
Documental (GPR) da Quidgest encontra-se a funcionar em plataforma autónoma.   

 
4.3. Os “outputs” obtidos irão ser objeto de análise no âmbito da implementação da Common 

Assessment Framework (CAF). 

 4.4. A informação extraída dos sistemas de informação é utilizada nos processos de decisão. 

 
4.5. Estão instituídos requisitos de segurança para o acesso à informação e ativos, por parte de 

terceiros através do controlador de domínio e demais políticas de segurança. 

 
4.6. A informação constante dos servidores está devidamente salvaguardada, sendo realizados 

backups totais e incrementais diários, com período de retenção de 1 ano. 

 
4.7. No tocante à segurança na troca de informações e software, existe um sistema de firewall, 

sistema de antivírus e antispam, mas não um sistema de encriptação. 

 

TAXA DE EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES 

Sem prejuízo da atividade não programável (ação disciplinar), a IGAS alcançou um grau de 
concretização global do Plano de Atividades de 106% (conforme Quadro 11), medida através da 
comparação entre o número de ações realizadas e planeadas. Para além da execução da quase 
totalidade da atividade (94%) prevista realizaram-se, em contrapartida, mais 9 ações do que as 
inicialmente previstas, que correspondem a (6%) das ações realizadas.   

 

QUADRO 11 – TAXA DE EXECUÇÃO GLOBAL DO PLANO DE ATIVIDADES - 2012 

Atividade planeada 
versus 

atividade realizada 

Ações previstas 
no Plano 

Ações não previstas 
no Plano 

Total 
Ações 

concluídas 
 

Ações 
previstas 

não  
concluídas 

Taxa de 
execução 

(5/2) 

1 2 3 4 5 6 7 

Auditorias 16 7 a) 23 13 7 b) 81% 

Inspeções 64 8 72 68 1 106% 

Fiscalizações 31 20 51 39 1 (c) 126% 

Ações de prevenção da fraude 17 0 17 17 0 100% 

Ações de esclarecimento  23 0 23 23 0 100% 

Total 151 34 185 160 9 106% 

a) Tratam-se das seguintes ações: Ação de acompanhamento do n.º 6 art.º 208º da Lei, de 30 de dezembro; Follow-up da auditoria ao Centro Hospitalar de Lisboa 
Ocidental, EPE; Follow-up da auditoria no âmbito do SIADAP ao Hospital Garcia de Orta, EPE; Follow-up da auditoria no âmbito do SIADAP ao Hospital de Braga; 
Auditoria à celebração de contratos de trabalho sem prévio procedimento concursal de recrutamento e seleção, com acordos de cedência de interesse público 
(transita a sua execução para 2013); Auditoria de desempenho ao serviço de aprovisionamento da ULS do Baixo Alentejo, nos termos do n.º 1 do art.º 62.º da LEO 
(transita a sua execução para 2013); Cumprimento da medida 7.7. do relatório do GTRH - código de ética dos hospitais EPE. 
b) Tratam-se das seguintes ações: Avaliação dos procedimentos de faturação, liquidação e cobrança de receita própria, situações incobráveis, processos de faturação 
em contencioso e contratação de serviços jurídicos para cobrança de dívidas – 2 instituições hospitalares (ação anulada); Auditoria à utilização da capacidade 
instalada em meios complementares de diagnóstico e terapêutica de 2 centros hospitalares do SNS (transita a sua execução para 2013, com ampliação das 
entidades a auditar); Auditoria de acompanhamento ao cumprimento do ponto 1.2. da Recomendação n.º 1/2009 do Conselho de Prevenção da Corrupção – 
avaliação dos Planos de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas dos organismos e serviços do Ministério da Saúde ou por este tutelados (transita a sua 
execução para 2013);Controlo financeiro setorial exercido nos organismos e serviços do Ministério da Saúde ou por este tutelados - acompanhamento da atividade 
dos órgãos de auditoria interna e dos órgãos de fiscalização (transita a sua execução para 2013, com ampliação do seu âmbito à execução do DL n.º 244/2012, de 9 
de novembro); Heteroavaliação, nos termos do Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública (SIADAP1), de um Serviço Regional 
de Saúde (ação anulada), por deliberação do CCSCIAFE. 
c) A fiscalização aos Centros de Avaliação Médica e Psicológica (CAMP) inicialmente prevista, não foi concretizada em virtude do Decreto-Lei n.º 313/2009, de 27 de 
outubro, ter sido revogado pelo Decreto-Lei n.º 138/2012 de 5 de julho, no qual não se prevê a competência da IGAS para a realização das referidas ações.  
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

 

QUADRO 12 A) – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – 2012 

Classificação  
Económica 

Despesa  
Orçamentada (€) 

Despesa  
executada  (€) 

Taxa de  
execução  (3/2)% 

1 2 3 4 

Pessoal 2.572.560,00 2.412.988,60 93,80 % 

Bens e Serviços 222.816,00 159.163,31 71,43 % 

Outras despesas 
correntes 

12.000,00 14.072,40 117,27 % 

Bens de Capital 5843,00 3.086,76 52,83 % 

Total Geral 2.813.219,00 2.589.311,07 92,04 % 

 

QUADRO 12 B) – COMPARAÇÃO ORÇAMENTAL – 2011/2012 

Classificação  
Económica 

Despesa  
Executada – 2011 (€)  

Despesa  
Executada – 2012 (€) 

Variação (3/2)% 

1 2 3 4 

Pessoal 2.853.557,35 2.412.988,60 -15,44 % 

Bens e Serviços 172.163,79 159.163,31 -7,55 % 

Outras despesas 
correntes 

12.000,00 14.072,40 17,27 % 

Bens de Capital 28.912,54 3.086,76 -89,32 % 

Total Geral 3.066.633,68 2.589.311,07 -15,57 

 

 

AFETAÇÃO REAL DOS RECURSOS HUMANOS 

QUADRO 13 – RECURSOS HUMANOS - 2012 

Grupo profissional N.º % DAAP DSIP EM Direção 

Dirigente superior 3 3,70 0 0 0 3 

Dirigente intermédio  2 2,47 1 1 0 0 

Inspetor e técnico superior  46 56,79 0 1 44 1 

Médico 1 1,23 0 0 1 0 

Técnico de informática 3 3,70 0 3 0 0 

Assistente e coordenador técnico 21 25,93 10 10 0 1 

Assistente operacional 5 6,17 3 0 0 2 

Total 81 100% 14 15 45 7 
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3.2. ANÁLISE GLOBAL DE EXECUÇÃO 

 Conforme se observa no quadro seguinte, a IGAS, no ano de 2012, registou, em termos 
quantitativos, um movimento processual muito significativo.  

 

QUADRO 14 – ATIVIDADE GLOBAL DA IGAS - 2012 

Atividade desenvolvida / movimento processual 

M
o
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e
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al
 

Atendimento / Serviço Informativo 1.525 

Processos de acompanhamento relativos a entidades privadas e ações de 
fiscalização  

332 

Processos de acompanhamento relativos a entidades públicas 757 

Auditorias  24 

Inspeções  82 

Ações de prevenção da fraude e corrupção 17 

Ações pedagógicas de esclarecimento das reclamações com relevância 
disciplinar inseridas no sistema SIM-Cidadão / Número de participantes 

23 

Processos de natureza disciplinar e pré-disciplinar 428 

Processos de contraordenação  12 

Processos de apoio à gestão 158 

Se
rv

iç
o

  
Ex

te
rn

o
 Deslocações em serviço externo 419 

Dias de serviço externo 1.154 

Visitas a estabelecimentos 594 

P
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Informações 586 

Pareceres 90 

Quesitações (para efeitos de peritagens médicas especializadas) 35 

Peritagens médicas especializadas e pareceres da assessoria médica 103 

Acusações 60 

Relatórios 354 

Recomendações formuladas 1.507 

Ex
p

e
d
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n

te
 

Documentação entrada objeto de registo 9.048 

Correio eletrónico (e-mail) 5.973 

Ofícios expedidos 5.000 

Telecópias enviadas 451 

Total (soma de controlo) 28.732 
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3.3.  AUDITORIA E CONTROLO FINANCEIRO  

O plano de atividades para 2012 contemplava oito projetos, com caráter plurianual, prevendo-se 
a realização de 16 ações 2, a que acrescem sete não previstas inicialmente (vd. nota ao quadro 
8), perfazendo assim 23 ações a realizar em 2012. Destas, foram concluídas 13, sendo nove 
decorrentes do previsto em plano de atividades, e quatro extraplano, tendo a conclusão de três 
ações de auditoria transitado para 2013 (vd. notas ao quadro 12). 

Na sua globalidade, tratou-se de ações relativas ao acompanhamento e avaliação do controlo 
operacional, aos sistemas e procedimentos de controlo interno nas operações de execução do 
orçamento, à avaliação do desempenho organizacional, bem como à avaliação do grau de 
implementação das recomendações formuladas. Concretamente, foi desenvolvida a seguinte 
atividade: 

 

AUDITORIAS AO ABRIGO DO N.º 2 DO ART.º 62.º DA LEI DO ENQUADRAMENTO ORÇAMENTAL 

A IGAS realizou, ao abrigo do n.º 2 do art.º 62.º da LEO (Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, 
republicada pela Lei n.º 52/2011, de 13 de outubro), as seguintes quatro auditorias financeiras 
ao exercício de 2011, todas elas previstas no Plano de Atividades da IGAS (e também do 
CCSCIAFE) para 2012: 

 Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE (formuladas 118 recomendações); 

 INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (formuladas 
155 recomendações); 

 Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE (formuladas 156 recomendações); 

 ex- Hospital do Litoral Alentejano (atual Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, 
EPE) (formuladas 94 recomendações). 

 

Foi emitido um conjunto significativo de recomendações (523), consideradas essenciais ao controlo 
interno, e que serão oportunamente objeto de acompanhamento da sua execução por parte da IGAS 
em sede de follow-up. 

O objetivo destas auditorias consiste em avaliar os sistemas e os procedimentos de controlo interno 
das operações de execução do Orçamento do Estado instituídos, nos termos do n.º 5 do artigo 58º 
da LEO, verificando a sua adequação e operacionalidade e a apresentação de recomendações que 
possam contribuir para a melhoria do sistema e colmatar eventuais fragilidades detetadas. 

Tendo em conta o vasto âmbito de intervenção nos domínios orçamental, económico, financeiro 
e patrimonial bem como o complexo universo de atuação e conscientes da necessidade de um 
esforço significativo de desempenhar essas funções de forma sustentada, foram consolidados os 
documentos metodológicos num novo referencial, abrangendo o planeamento da ação, 
determinação do risco e do universo a controlar, e programas de trabalho de suporte à 

                                                           
2
 Transitaram de 2011, as seguintes três ações, incluídas no Plano de Atividades para 2012: 

 Ação de acompanhamento ao cumprimento das recomendações do Conselho de Prevenção da Corrupção; 

 Ação de levantamento do controlo operacional do Ministério da Saúde, abrangendo a constituição e 
funcionamento dos órgãos de fiscalização, de auditoria interna e a contratação de serviços de auditoria; 

 Auditoria ao sistema e procedimentos de controlo interno das operações de execução do orçamento nos termos 
do n.º 2 do art.º 62.º da LEO ao Hospital do Litoral Alentejano, EPE. 

Acresce a este número a Auditoria de desempenho ao SUCH, que foi iniciada ainda em 2011, e concluída em 2012. 
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atividade, na observância das boas práticas e das normas e princípios de auditoria geralmente 
aceites. 

Os resultados obtidos das referidas auditorias são integrados no relatório anual sintético do 
CCSCIAFE, no domínio da atividade financeira do Estado reportado ao ano anterior, relevando para a 
informação que acompanha o relatório da Conta Geral do Estado, a enviar à Assembleia da 
República, dando cumprimento ao previsto no art.º 63.º da Lei de Enquadramento Orçamental. 

Nem todos os impactos resultantes das auditorias, dado o seu carácter proactivo e pedagógico são 
passíveis, no seu imediato, de quantificação, dado que representam sobretudo alterações 
progressivas nos procedimentos e na cultura organizacional e de gestão. Porém, o conjunto das 
ações empreendidas caracteriza-se pela seguinte expressão financeira do universo controlado: 

N. º de ações 

Recursos utilizados Universo controlado 

N.º de 
Efetivos 

(ETC) 

Valor dos 
custos diretos 
estimados (*) 

Valor da 
despesa 

controlada 

Valor da 
receita 

controlada 

Total de fluxos 
financeiros 
controlados 

Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa, EPE 

2 € 11.895 € 11.176.507 € 103.169 € 11.279.676 

INFARMED - Autoridade 
Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde, I.P. 

3 € 15.535 € 12.361.384 € 1.073.239 € 13.434.623 

Unidade Local de Saúde 
da Guarda, EPE 

3 € 20.018 € 18.522.700 € 1.225.537 € 19.748.237 

ex-Hospital do Litoral 
Alentejano (atual Unidade 
Local de Saúde do Litoral 
Alentejano, EPE) 

2 € 13.070 € 8.505.934 € 24.280 € 8.530.214 

4 10 €60.518 €50.566.525 €2.426.225 €52.992.750 

(*) Conforme respetivas informações de planeamento.    

 

AUDITORIA DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL (AO ABRIGO DO N.º 1 DO ART.º 62.º DA LEI DE 

ENQUADRAMENTO ORÇAMENTAL). 

A IGAS realizou em 2012, ao abrigo do n.º 1 do art.º 62.º da LEO (Lei n.º 91/2001, de 20 de 
agosto, republicada pela Lei n.º 52/2011, de 13 de outubro), as seguintes duas auditorias de 
desempenho: 

 SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais – por determinação do Senhor Ministro 
da Saúde, e desenvolvida ao abrigo da alínea a) do art. 4.º do DL n.º 275/2007, de 30 de 
Julho, foi iniciada ainda em 2011, e compreendeu o diagnóstico das condições de 
organização e funcionamento, suas necessidades, constrangimentos e potencialidades, a 
avaliação do desempenho, através da atividade desenvolvida no período 2010-2011, a 
caracterização dos diversos fatores que condicionaram a performance registada e a 
avaliação da racionalidade económica da respetiva atividade (formuladas 27 
recomendações); 

 Centro Hospitalar do Médio Tejo, EPE – incidindo sobre os principais aspetos da gestão 
estratégica e de performance operacional e financeira, através da atividade desenvolvida 
no período 2009-11 e 2012, procurou-se também avaliar as condições de organização e 
funcionamento, suas necessidades, constrangimentos e potencialidades, em 
conformidade com o que se encontra estabelecido nos normativos, contratos-programa e 
nos seus planos de atividade (formuladas 13 recomendações). 
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O objetivo destas auditorias consiste em avaliar a missão e objetivos do organismo, bem como a 
economia, eficiência e eficácia da despesa correspondente, em abordagens que envolvem o 
diagnóstico das condições de organização e funcionamento, a avaliação do desempenho, através 
da atividade desenvolvida face aos recursos disponíveis, a avaliação dos critérios de utilidade e 
prioridade da despesa, e a caracterização dos diversos fatores que condicionaram a performance 
registada. 

Também os resultados obtidos nestas auditorias são integrados no relatório anual sintético do 
CCSCIAFE, no domínio da atividade financeira do Estado reportado ao ano anterior, relevando para a 
informação que acompanha o relatório da Conta Geral do Estado, a enviar à Assembleia da 
República, dando cumprimento ao previsto no art.º 63.º da Lei de Enquadramento Orçamental. 

As ações empreendidas apresentaram a seguinte expressão financeira do universo controlado: 

N. º de ações 

Recursos utilizados Universo controlado 

N.º de 
Efetivos 

(ETC) 

Valor dos 
custos 
diretos 

estimados 
(*) 

Valor da 
despesa 

controlada 

Valor da 
receita 

controlada 

Total de fluxos 
financeiros 
controlados 

SUCH - Serviço de Utilização 
Comum dos Hospitais 

3 € 17.102 € 10.035.487 € 5.249.955 € 15.285.442 

Centro Hospitalar do Médio Tejo, 
EPE 

2 € 12.713 € 265.296 € 0 € 265.296 

2 5 € 29.815 € 10.300.783 € 5.249.955 € 15.550.738 

(*) Conforme respetivas informações de planeamento. 

 

Foi ainda agendada, extraplano de atividades, na sequência de um processo de denúncia de 
irregularidades praticadas no âmbito da contratação pública de bens e de serviços desde 2008, 
uma auditoria de desempenho direcionada ao Serviço de Aprovisionamento da Unidade Local de 
Saúde do Baixo Alentejo, EPE, que contudo, não teve execução em 2012, transitando assim para 
2013. 

 

VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES EMITIDAS NAS AUDITORIAS REALIZADAS AO ABRIGO DO 

ART.º 62.º, N.º 2, DA LEO 

As ações de acompanhamento ao cumprimento das recomendações proferidas nas auditorias 
concluídas em anos anteriores têm como objetivo obter uma conclusão sobre o impacto 
proporcionado pelas medidas preconizadas, avaliando o grau de aplicação das mesmas, 
procurando verificar dentro de cada área abordada, a progressão registada ao nível da sua 
implementação face ao que, ao tempo, havia sido concluído e recomendado. 

Assim, realizaram-se em 2012, de acordo com o que se encontrava previsto no seu Plano de 
Atividades, as seguintes três auditorias de acompanhamento ao cumprimento das recomendações 
formuladas em auditorias que decorreram no âmbito do n.º 2 do art.º 62.º da LEO: 

 ex-Hospital Amato Lusitano (atual Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE) 
(formuladas 49 novas recomendações); 

 Hospital de Faro, EPE (formuladas 29 novas recomendações); 

 Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE (formuladas 26 novas recomendações). 
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O conjunto destas ações caracteriza-se pela seguinte expressão financeira do universo controlado: 

N. º de ações 

Recursos utilizados Universo controlado 

N.º de 
Efetivos 

(ETC) 

Valor dos 
custos 
diretos  

Valor da 
despesa 

controlada 

Valor da 
receita 

controlada 

Total de fluxos 
financeiros 
controlados 

ex-Hospital Amato Lusitano (atual 
Unidade Local de Saúde de Castelo 
Branco, EPE) 

2 6.566,51 € 3.590.709 € 761.427 € 4.352.135 

Hospital de Faro, EPE 2 9.905,91 € 14.468.483 € 0 € 14.468.483 

Centro Hospitalar do Barlavento 
Algarvio, EPE 

2 6.504,07 € 7.821.766 € 1.033.859 € 8.855.625 

3 6 € 22.976,49 € 25.880.958 € 1.795.286 € 27.676.244 

 

     
Tendo igualmente presente que constituiu objetivo de qualidade do QUAR da IGAS o 
compromisso de se estruturarem procedimentos e metodologias utilizados na realização de 
auditorias, segundo recomendação do Tribunal de Contas, na Auditoria ao Controlo da Execução 
Orçamental e Atividade do Sistema de Controlo Interno do Ministério da Saúde (processo 
1/2011 AUDIT), onde se relatou que as ações de acompanhamento devem evidenciar a avaliação 
do grau de operacionalização e concretização das medidas implementadas no âmbito das 
recomendações formuladas, bem como a medição dos impactos, foi concebida uma nova 
estrutura metodológica inerente à realização das auditorias de acompanhamento. 

Assim, e numa avaliação global, verifica-se que o grau de avaliação de implementação das 
recomendações formuladas nestas ações se situa, em termos médios, em 57,6%, o que atesta 
um razoável nível de acolhimento e adoção de ações de melhoria. Perspetivando também o 
efeito financeiro global decorrente da implementação das recomendações, em termos de 
correções às demonstrações financeiras ou poupanças geradas, estas ações possibilitaram a 
identificação de um impacto financeiro que perfaz cerca de 94,2 milhões de euros, conforme se 
discrimina no seguinte quadro: 

 

QUADRO 15 – AVALIAÇÃO DO GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES E IMPACTO DA AUDITORIA 

Áreas 

Grau de 
implementação 

das 
recomendações 

Impacto 
financeiro 

ex-Hospital Amato Lusitano (Unidade Local 
de Saúde de Castelo Branco, EPE) 

57,4% € 31.648.394 

Hospital de Faro, EPE 54,4% € 54.398.028 

Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, 
EPE 

60,9% € 8.151.569 

 

Foram ainda desenvolvidas e concluídas duas ações, extraplano de atividades, motivadas por 
despacho do Senhor Ministro da Saúde, relativamente ao acompanhamento das recomendações 
formuladas no âmbito da auditoria à implementação do SIADAP, realizada nas seguintes 
entidades: 

 Hospital Garcia de Orta, EPE (formuladas 8 recomendações); 

 Hospital de Braga. 
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CONTROLO FINANCEIRO SECTORIAL EXERCIDO NOS ORGANISMOS E SERVIÇOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU POR 

ESTE TUTELADOS 

Foram desenvolvidas em 2012, as seguintes ações relacionadas com o controlo financeiro sectorial 
exercido nos organismos e serviços do Ministério da Saúde, com particular incidência nas atividades 
de auditoria interna das entidades hospitalares e de supervisão no âmbito do controlo operacional, 
designadamente: 

 Ação de monitorização e controlo da regularização extraordinária de pagamentos a 
fornecedores do sector público administrativo e empresarial e dos deveres de 
publicitação, nos termos do n.º 6 do art.º 208.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro 
(OE para 2012).  

 Esta ação acabou por ser suspensa em virtude do processo de monitorização, efetuado 
sob a alçada do CCSCIAFE, ter, também nessa sede, cessado, facto que se relacionou com 
o processo de regularização de dívidas das entidades do SNS implementado no decorrer 
de 2012. 

 Ação de acompanhamento ao cumprimento das recomendações do Conselho de 
Prevenção da Corrupção em diversas instituições hospitalares entidades públicas 
empresariais, tendo em vista a análise sistémica dos Planos de Gestão de Riscos de 
Corrupção e Infrações Conexas, em sequência do cumprimento do ponto 1.2 - 
Recomendação nº 1/2009 do Conselho de Prevenção da Corrupção. 

 Esta ação foi objeto de atualização de informação, embora não tenha sido possível 
finalizá-la ainda no decorrer de 2012. 

 Ação de levantamento do controlo operacional do Ministério da Saúde, abrangendo a 
constituição e funcionamento dos órgãos de fiscalização, de auditoria interna e a 
contratação de serviços de auditoria, visando em concreto, o acompanhamento do 
exercício da atividade de fiscalização da Administração Central do Sistema de Saúde, IP, 
das Administrações Regionais de Saúde e dos hospitais do sector empresarial do Estado. 

 Esta ação sofreu uma reprogramação em virtude da publicação do DL n.º 244/2012, de 9 
de novembro, o qual veio regular a atividade de auditoria interna nestas instituições. 
Assim, pretende-se em 2013 alargar o seu âmbito à verificação do cumprimento deste 
diploma, no quadro de atividades do Grupo Coordenador de Controlo Interno do 
Ministério da Saúde (GCCI). 

 

AUDITORIAS TEMÁTICAS 

Estava prevista a realização, em 2012, das seguintes ações de auditoria temáticas: 

 Avaliação dos procedimentos de faturação, liquidação e cobrança de receita própria, 
situações incobráveis, processos de faturação em contencioso e contratação de serviços 
jurídicos para cobrança de dívidas. 

 Esta ação não obteve desenvolvimento em 2012, por dificuldade de agendamento face 
aos recursos disponíveis e atividades extra que surgiram, conduzindo ao seu 
cancelamento em definitivo (ação anulada); 

 Auditoria à utilização da capacidade instalada em meios complementares de diagnóstico e 
terapêutica. 

Embora a sua não realização em 2012 radique nas mesmas razões, o seu desenvolvimento 
ocorrerá em 2013, constituindo assim uma ação a transitar de ano, sendo previsível, 
inclusivamente, a ampliação do número de entidades a auditar. 



 | RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012 37/105 

 

PROCESSOS DE APURAMENTO DE EVENTUAIS RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS A COMUNICAR AO TRIBUNAL DE 

CONTAS 

Na sequência de auditorias realizadas em anos anteriores, foi desenvolvido um conjunto de ações 
autónomas (não quantificadas no plano de atividades) de apuramento de eventual responsabilidade 
financeira reintegratória e/ou sancionatória, nos termos dos artigos 59.º e 65.º da Lei n.º 98/97, de 
26 de agosto, alterada pelas Leis n.º 48/2006, de 29 de agosto, e n.º 35/2007, de 13 de agosto, já 
comunicadas ao Tribunal de Contas, no âmbito dos seguintes processos: 

Processos com apuramento de responsabilidade financeiras 

Ano 
do 
RA 

Entidade Auditoria Tipo Factos Natureza dos factos Montante 

2010 

Centro 
Hospitalar 
do Oeste 

Norte 

n.º 1 
art.º 62.º 

Sancionatória 5 

Violação das normas sobre a 
elaboração e execução dos 
orçamentos, bem como da 
assunção, autorização ou 
pagamento de despesas públicas 
ou compromissos. 

€ 3.888.162,58 

Sancionatória 
e 

reintegratória 
1 

Celebração de contratos de 
prestação de serviços em violação 
do disposto no n.º 2 do art.º 35º da 
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro 

€ 370.219,00 

 

Neste âmbito foi definido ainda um novo procedimento a adotar na sequência do apuramento 
de factos que, no âmbito das ações de auditoria, sejam suscetíveis de consubstanciar eventuais 
infrações financeiras, tendente à efetivação de responsabilidades financeiras, por parte do 
Tribunal de Contas, a requerimento do Ministério Público, indo ao encontro do objetivo de 
qualidade do QUAR da IGAS, relacionado com o compromisso de se estruturarem 
procedimentos e metodologias utilizados na realização de auditorias. 

 

OUTRAS AÇÕES E ATIVIDADES 

Encontrava-se prevista para 2012, a realização de uma ação de heteroavaliação, nos termos do 
Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública (SIADAP1), de um 
Serviço Regional de Saúde, enquadrada na atividade do CCSCIAFE. Porém, o plano de 
heteroavaliações do CCSCIAFE não veio a ter sequência em 2012 em conformidade com a decisão do 
referido Conselho Coordenador, pelo que esta ação foi anulada. 

Como resultado de iniciativas extraplano de atividades, foram agendadas as seguintes ações: 

 Auditoria à celebração de contratos de trabalho sem prévio procedimento concursal de 
recrutamento e seleção, com acordos de cedência de interesse público. 

 Ação iniciada no final do ano, através da recolha de informação nas entidades cedentes e 
cessionárias deste tipo de acordos, transita a sua plena execução para 2013. 

 Cumprimento da medida 7.7. do relatório do Grupo de Trabalho para a Reforma 
Hospitalar – elaboração do código de ética dos hospitais EPE. 

 Atividade desenvolvida e concluída em 2012 e que visou a elaboração do projeto de 
despacho para adoção de um código de ética nos serviços e organismos do Ministério da 
Saúde, em parceria com a Administração Central do Sistema de Saúde, IP. 
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 Operacionalização das atividades do Grupo Coordenador do Sistema de Controlo Interno 
Integrado do MS (GCCI). 

 Constituído através do Despacho n.º 6447/2012, do Ministro da Saúde, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 94, de 15 de maio de 2012, o GCCI tem como objetivo o 
reforço de coordenação e utilização dos recursos afetos à função de controlo interno no 
que concerne às instituições do Ministério da Saúde (MS) ou por este tuteladas. 

 Sem prejuízo da consulta do Relatório de Atividades do Grupo relativo ao 2º semestre de 
2012, é de destacar a realização da primeira reunião plenária do Grupo, onde foram 
definidos os objetivos e quantificados os controlos a realizar até ao final de 2012, 
estabelecido o cronograma de iniciativas e aprovado o respetivo regulamento de 
funcionamento. Foi criado, no seu seio, o Grupo de Apoio Técnico, de caráter mais 
operacional, envolvendo diretamente quatro colaboradores da EMA (incluindo a respetiva 
chefia) 3, no âmbito do qual foram desenvolvidos trabalhos (de acordo com as respetivas 
ordem de trabalhos) inerentes à realização de três reuniões (das quais duas foram 
efetivamente realizadas em 20124), envolvendo a preparação e estudo das matérias 
objeto de análise e discussão, incluindo a formulação de propostas e contributos, 
conforme se encontra patente nas respetivas atas. 

 

3.4. INSPEÇÃO  

Em 2012, de harmonia com as atribuições legais da IGAS, circunscritas para a Equipa 
Multidisciplinar de Inspeção, na última versão vertida no Despacho n.º 7797/2012, incumbia-lhe 
inspecionar o funcionamento, as atividades e as prestações de saúde desenvolvidas por 
entidades do setor público, bem como por entidades privadas integradas ou não no SNS, 
mediante designadamente a realização das inspeções temáticas e normativas previstas no 
capítulo III, 1.2. do Plano de Atividades da IGAS de 2012. 

Essa incumbência foi desenvolvida mediante a realização de ações onde se salientam as 
seguintes:  

 

CONTROLO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA E A UTILIZAÇÃO RACIONAL DO MEDICAMENTO NOS ACES, EM ARTICULAÇÃO 

COM O CCF. 

Em cumprimento do PA e QUAR da IGAS para o ano de 2012, tendo em vista a avaliação das 
medidas implementadas, a nível nacional, com vista a melhorar a qualidade da prescrição 
médica e a utilização racional do medicamento, realizaram-se 27 ações inspetivas em igual 
número de ACES, inserindo-se na linha de continuidade de intervenções realizadas em anos 
anteriores sobre a mesma temática, destinadas ao reforço do controlo, avaliação e 
monitorização da prescrição médica de medicamentos e MCDT, necessidade que se tem 
intensificado nos últimos anos, em particular após a assinatura do MoU. Nesta conformidade, 
em 2010 e 2011, foram objeto de ações inspetivas dois terços dos ACES então existentes e, em 
2012, efetuaram-se ações nos restantes 22 ACES, acrescentando-se mais 5 ACES selecionados 
segundo diferentes critérios, como seja a racionalização ou poupança associada à economia de 
deslocação, a necessidade de apurar anomalias ou desconformidades em algumas unidades e a 
necessidade de repetir procedimentos. 

A ação envolveu os presidentes dos conselhos clínicos, tendo sido emitidos Pareceres que 
versavam os registos e a prescrição de medicamentos e MCDT de médicos e de utentes 

                                                           
3 De referir que a EMA contava, a 31/12/2012, com 12 colaboradores (incluindo a chefia), menos um que no ano anterior. 
4 A terceira reunião, programada inicialmente para dezembro, só veio a ocorrer em janeiro de 2013. 
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concretamente identificados, solicitando igualmente que se pronunciassem sobre a atividade 
desses médicos tendo em conta os indicadores obtidos nos termos do Despacho n.º 12950/2011 
(D.R. n.º 187, Série II, de 2011-09-28), do Secretário de Estado da Saúde. Nesse âmbito, foram 
emitidos 80 Pareceres, sendo avaliados 79 médicos e 100 utentes. 

 

Apesar de se repetirem ao longo dos últimos anos, alguns pontos fracos e desconformidades 
apurados no passado foram entretanto mitigados, como seja: 

 Os dados fornecidos pelas ARS têm menos incongruências internas, mantendo-se alguns 
problemas no fornecimento atempado de dados e nas condições desejáveis para o 
planeamento de uma ação desta natureza; 

 Embora persistam dificuldades em distinguir entre os contactos diretos e indiretos nas 
unidades de saúde, verificou-se que alguns ACES já se encontravam em condições de 
fornecer esses dados, quer recorrendo ao SIARS quer conjugando esforços com as ARS; 

 As alterações legislativas sobre a concessão dos regimes especiais de comparticipação de 
medicamentos aliados aos esforços no sentido de facilitar o acesso (por via informática) à 
informação disponibilizada pela administração fiscal permitiu, de um lado, o 
reconhecimento automático do direito aos mencionados regimes especiais e, por outro, 
conduziu à reavaliação de alguns aspetos da concessão daqueles regimes especiais que 
advinham das patologias crónicas ou cujas características os habilitava a beneficiarem 
daqueles regimes, medidas essas que determinaram maior rigor nos sistemas de controlo 
interno dos ACES e reduziram significativamente as possíveis atribuições indevidas de 
RECM; 

 A adesão à prescrição eletrónica, que já era maioritária por parte dos médicos dos CSP, 
ascendeu aos quase 100%, registando um progresso notável; 

 Igualmente graças às tecnologias de informação, a divulgação, disseminação e discussão 
de documentos essenciais ao exercício da medicina de acordo com as leges artis tem 
vindo a alargar-se a um número crescente de médicos, permitindo-lhes familiarizarem-se 
com as normas, orientações e diretivas provenientes das entidades competentes, facto 
que se reflete necessariamente na qualidade da prescrição de fármacos e de MCDT. 
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FIGURA 2 – CONTROLO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA E A UTILIZAÇÃO RACIONAL DO MEDICAMENTO NOS ACES 

 
 

Não obstante aqueles factos e circunstâncias se poderem considerar como favoráveis, foram 
revelados pontos fracos, insuficiências e omissões que, de forma geral e comum, se podem 
destacar nos seguintes termos: 

 Disparidades nos registos administrativos das consultas e os correspondentes registos no 
Sistema de Apoio ao Médico (SAM), sendo que, o atendimento médico depende sempre 
de um registo administrativo de contacto (o chamado RAC); 

 A não implementação do Conselho Clínico (CC), em especial a falta do respetivo 
Presidente, pode comprometer o exercício pleno das respetivas competências. Embora 
apenas 3 entidades não tivessem o CC constituído ao tempo em que se efetuaram as 
ações inspetivas, o facto de 5 ACES terem menos de 12 reuniões por ano e pelo menos 11 
ACES não efetuarem registos escritos das reuniões do CC em 2011, constituem um ponto 
crítico e porventura fraco do sistema que importa acautelar; 

 Verificou-se que a Unidade de Apoio à Gestão (UAG) de alguns ACES não prestam o apoio 
administrativo e geral ao Diretor Executivo, ao Conselho Clínico e às Unidades Funcionais, 
designadamente na monitorização e disponibilização de informação sobre faturação e 
prescrição, facto que, a par das situações de precariedade no emprego detetadas em 
algumas UAG, geraram alguma perplexidade, pois tratam-se de funções de carácter 

8 ACES 

8 ACES 

6 ACES 

2 ACES 

3 ACES 
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administrativo que podem ser supridas mediante o recurso aos instrumentos da 
mobilidade existentes na Administração Pública; 

 Apesar de necessário, não é suficiente emitir diretivas ou instruções para o cumprimento 
das normas técnicas produzidas pelas entidades competentes, que a nova redação do DL 
n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, passou a referir como orientar as equipas das unidades 
funcionais na observância das normas técnicas emitidas pelas entidades competentes e 
promover a melhoria contínua dos processos e procedimentos assistenciais e de saúde; 
igualmente, não basta aprovar orientações clínicas relativas à prescrição de 
medicamentos e MCDT, ou protocolos clínicos adequados às patologias mais frequentes, 
como a maioria das entidades alegam ter efetuado. É imprescindível proceder à respetiva 
monitorização, procedimento que era omitido por uma parte significativa dos ACES 
inquiridos; 

 Um dos meios para avaliar e garantir a execução e a fiabilidade dos resultados obtidos 
com aquelas medidas passa necessariamente pela monitorização, controlo e pela 
realização de auditorias clínicas, inclusive à quantidade e qualidade dos registos clínicos, 
como vários Pareceres do PCC evidenciam, atividade essa que peca pela escassez e que, 
de resto, também se fica a dever ao facto de apenas 4 Conselhos Clínicos terem proposto, 
em 2011, a realização de auditorias externas; 

 Apesar de praticamente todos os ACES receberem mapas ou relatórios com indicadores 
relativos às prescrições de medicamentos e MCDT efetuadas por cada médico prescritor, o 
mero reencaminhamento dessa informação para os coordenadores das unidades 
funcionais não é suficiente, é indispensável assegurar que cada um dos médicos os recebe 
e que são discutidos individualmente, sempre que se justifique, com o PCC, conforme 
estabelece o nº 2 do Despacho nº 12950/2011, de 16 de setembro; 

 Constatou-se que 25 ACES divulgam regularmente as NOC, sendo que apenas o ACES 
Lisboa Oriental e o ACES Tâmega III - Vale do Sousa Norte não procederiam à respetiva 
divulgação. Porém, a concretização prática daquela divulgação suscita algumas dúvidas, 
pois trata-se não tanto de um problema de divulgação, mas de sensibilização, formação e 
monitorização, a qual de resto, em 2011 e 2012 apenas era realizada por 5 ACES e, 
perante as explicações apresentadas, de forma algo incipiente; 

 A maioria dos ACES não recorria a meios e ações de sensibilização e de esclarecimento 
individual dos doentes crónicos ou doentes idosos alertando para a necessidade de 
cumprirem os regimes terapêuticos prescritos, matéria esta que, sem dificuldade maior, 
poderia ser incluída na contratualização interna com as UCC, promovendo-se um melhor 
nível de informação e educação para a saúde, a racionalização do consumo e 
proporcionaria ao utente efetuar escolhas informadas relativamente aos medicamentos 
prescritos; simultaneamente, até por emergir de obrigações contratuais, seriam criados 
instrumentos de controlo e monitorização dos níveis de prescrição por grupos de doentes 
crónicos e/ou idosos. 

O ACESSO AOS CUIDADOS DE SAÚDE (EM CUMPRIMENTO DA AL. F) DO ART.º 4.º DA LEI N.º 41/2007, DE 24 DE 

AGOSTO) 

No contexto e no quadro dos objetivos temáticos associados à problemática do acesso e das 
listas de espera, algumas das ações realizadas nos últimos anos dirigiram-se, 
predominantemente, ao setor do ambulatório (acesso a consultas de especialidade hospitalar), 
sendo que em 2010 e 2011, a propósito das ações relacionadas com a elaboração, publicitação e 
divulgação dos Relatórios do Acesso, privilegiou-se o problema da referenciação dos utentes dos 
CSP para as primeiras consultas de especialidade dos hospitais. 
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Conscientes de que o problema do acesso (e direito) à realização duma consulta de medicina 
geral e familiar e à satisfação doutras necessidades de saúde, em tempo clinicamente aceitável 
ou dentro dos TMRG fixados na lei, não podem ser encarados como mera recomendação 
genérica, em 2012 realizou-se uma intervenção de âmbito nacional que privilegiou as unidades 
dos cuidados de saúde primários (ACES). 

Face às respostas, obtiveram-se os seguintes resultados e principais conclusões: 

 Ao contrário do que tem acontecido com as primeiras consultas de especialidade 
hospitalar, em que era e tem sido possível dispor de algumas fontes e suportes de 
informação relacionados com os pedidos, nomeadamente através dos tradicionais 
modelos P1 (credenciais), ou dos pedidos informatizados via Alert P1 e agora segundo o 
sistema CTH (sem esquecer o SONHO), relativamente às consultas de clínica 
geral/medicina geral e familiar, o panorama tem sido menos favorável; 

 Além disso, parece que continua a ser problemático percecionar à luz da Carta dos 
Direitos do Acesso, esta realidade (potencialmente agravada pela falta ou redução de 
médicos de família), mais concretamente, no tocante às ferramentas/tecnologias de 
informação e em matéria de fixação dos TRGE, com reflexos óbvios na questão do 
cumprimento dos TMRG que se encontram definidos; 

 No tocante aos sistemas e mecanismos de acesso e de informação, embora haja um leque 
alargado de aplicações informáticas – SINUS, SAM, CTH, eAgenda, Vitacare, MedicineOne,  
eAgenda e CTH – que são largamente utilizados, no que respeita à marcação de consultas, 
ainda persistem aspetos muito marcados pelas vias e meios tradicionais (contacto 
presencial); 

 No que diz respeito à questão da fixação de Tempos de Resposta Garantidos Pela Entidade 
(TRGE), numa boa parte dos casos, as respostas, não sendo negativas (e muitas vezes são) 
apontam clara ou implicitamente para os tempos estabelecidos na lei. No entanto, a 
quantidade e qualidade da informação contida nas respostas que revelam TRGE 
superiores ou muito superiores aos TMRG estabelecidos na lei, mostra-se genericamente 
insuficiente, facto que merece atenção e reflexão; 

 Os resultados obtidos, considerados conjuntamente com os conseguidos em anteriores 
ações temáticas, revelam que o “processo”, o “plano” e o respetivo “calendário” de 
implementação e operacionalização do sistema CTH, iniciado em 2008, ainda não pôde ser 
concluído e totalmente consolidado em todas as unidades de cuidados de saúde 
primários, invocando-se como a principal razão problemas associados à Rede Informática 
da Saúde; 

 Nem todos os ACES têm como adquirido que é da sua exclusiva iniciativa e 
responsabilidade a elaboração do relatório do acesso pelos Órgãos de Administração dos 
ACES; 

 Os dados relativos aos cuidados prestados a pedido do doente, ora por motivo de doença 
aguda, ora por motivo de doença não aguda, dum modo geral foram disponibilizados 
pelos ACES, registando-se, ainda assim, a falta de informação da parte de algumas 
entidades por alegada indisponibilidade dos dados (nos sistemas informáticos), tratando-
se de casos dispersos por várias regiões, ainda que com ligeira maior incidência na 
ARSLVT. 

Para além dos pontos fracos e perspetivas de medidas constantes da tabela seguinte, foi 
suscitada outra eventual medida de fundo face à letra e ao espírito da lei, por contraponto à sua 
aplicabilidade e/ou cumprimento efetivo e concreto, ou seja: 
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 Alteração/clarificação das normas do artigo 4.º da Lei da Carta do Acesso, 
designadamente quanto ao significado e alcance do conceito (e das obrigações/deveres 
daí decorrentes) de “estabelecimentos” do SNS, para responder em concreto à questão 
sobre se os ACES preenchem ou podem/devem vir a preencher os elementos/requisitos 
essenciais previstos nesse conceito e norma; 

 Alteração/clarificação dos TMRG para casos/motivos relacionados com doença não aguda 
(10 dias, 15 dias), para os motivos relacionados com doença aguda atendidos em 
“estruturas” (de CS) e em “regimes” equivalentes aos que “respondem” a motivos não 
relacionados com doença aguda (v.g. consulta aberta e de recurso) e ainda para 
determinados motivos/necessidades/cuidados de saúde que não são da exclusiva 
iniciativa do utente (v.g. o TMRG para domicílio que envolve intervenção/programação do 
médico, para além das 24h). 

Em suma, vistos os principais pontos fracos/problemas apontados neste domínio foram emitidas 
as seguintes recomendações:  

Pontos fracos Eventuais medidas 

Dados de caracterização geral 

 Número elevado de utentes inscritos e de utilizadores sem 
médico, devido nomeadamente ao recurso frequente a 
médicos de empresas prestadoras de serviços (interferindo 
e agravando o apuramento dos casos fora dos TMRG e o 
volume dos que se situam fora dos TMRG) 

 Ponderação da implementação de mecanismos que permitam 
estabelecer no plano da gestão clínica e administrativa, uma 
relação equivalente à do utente-médico de família, para situações 
transitórias do tipo das contratações de serviços (ficheiro de 
empresa?) 

Sistemas e aplicações informáticas 

 Indisponibilidade de determinados dados e/ou 
impossibilidade de os obter e monitorizar;  

 Falta ou impossibilidade de integração dos sistemas e das 
soluções informáticas existentes ou da sua articulação face 
a um único sistema ou plataforma comum (por exemplo, o 
SIARS, como repositório de dados, tem como principais 
fontes de informação o SINUS, o SAM e o SAPE, o que 
parece não acontecer com outras soluções informáticas, 
como o MedicineOne e o Vitacare. 

 
Outras limitações / problemas: 

 Lentidão dos sistemas operativos e/ou redes 

 Insuficiência de largura de banda 

 Ponderação da avaliação das funcionalidades e da 
operacionalidade de todas as aplicações, quer na perspetiva da 
sua eficácia e cumprimento das suas finalidades, quer na 
perspetiva dos utilizadores e da resposta às necessidades e, bem 
assim, com vista à resolução de limitações, fragilidades e outros 
problemas/situações do tipo das reportadas nas informações das 
entidades, em concreto as que são a abaixo relevadas; 

 Estudo e consequente regulamentação da integração dos 
sistemas e/ou revisão/reforço e melhoria dos mecanismos de 
integração já previstos e/ou ponderação de plataformas comuns 
de dados (alargando as fontes de informação do SIARS), sua 
exportação, tratamento e monitorização; 

 Consequente revisão/atualização do manual de utilização do 
SIARS, designadamente quanto a (novas) “fontes de informação”, 
no campo das “métricas”, “atributos” e respetivas “hierarquias” e 
da “execução” e “exportação” dos relatórios (no 
contexto/objetivo acima referido). 

 Impossibilidade de tratamento dos dados (nos SI), nomeadamente, distinguir os cuidados prestados dentro e fora dos TMRG (falta 
de opção para conhecer o tempo real de espera - TMRG de referenciação); 

 Impossibilidade/dificuldade de monitorizar os indicadores da Doença Aguda, face ao tipo de atendimento nas diversas estruturas 
de inscrição e atendimento: SAP, Consulta Aberta, Consulta de Recurso; 

 Dificuldades de compatibilização entre alguns tipos de necessidades/cuidados, segundo os TMRG fixados (na base da iniciativa do 
utente) e as situações da iniciativa não exclusiva do utente (programações pelos médicos), como sejam as situações de doença não 
aguda e os domicílios; 

 Inexistência de codificação para o indicador renovação de receituário, relatórios, cartas de referenciação (causa da discrepância 
dos dados da renovação face aos contactos indiretos?) 

Outras eventuais medidas que possam responder a outros aspetos/questões de fiabilidade, coerência e consistência dos dados, 
nomeadamente quanto ao acesso (monitorização e controlo) 

 Implementação de normas e regras normalizadoras da realização de auditorias aos registos das diversas aplicações (eliminar, 
corrigir, fiabilizar, validar); 

 Implementação de mecanismos e canais de controlo/monitorização e respetivas cadeias de responsabilização (no contexto da 
região dos ACES e entre as UF); 

 Em concreto e no imediato e/ou a implementar de forma periódica/sistemática: 

 Promoção de ações de expurgo e saneamento dos dados (do Acesso – LE - SIARS, CTH e outros sistemas); 

 Monitorização do Acesso (LE) por unidade e principais segmentos das atividades/cuidados de saúde; 

 Cruzamento da Informação SIARS/ACES/UF. 

 Facilitação/agilização dos canais e meios de comunicação, partilha, divulgação (interna e externa) da informação; 

 Maior incentivo/incremento das ações de formação e sensibilização em geral e, eventualmente, seletivas, em função das fases do 
circuito e do processo e dos respetivos utilizadores (administrativo, administrador do sistema, médico triador, médico assistente 
do CS/UF, responsável/dirigente sectorial/coordenador, etc.). 
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AVALIAÇÃO DAS IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS E AO NÍVEL DO ACESSO RELACIONADAS COM A REALIZAÇÃO DE 

CIRURGIAS REFRATIVAS NO SNS 

O objeto da ação em referência inicialmente planeado foi ampliado por determinação 
ministerial, passando a contemplar a totalidade da atividade da valência de Oftalmologia, 
incluindo as consultas externas.  

Os resultados apurados permitem concluir que, em 31.12.2011, o acesso às consultas de 
especialidade e às intervenções cirúrgicas evoluiu favoravelmente relativamente à situação 
identificada em anos anteriores.  

Sublinham-se, no entanto, as seguintes conclusões:  

 Torna-se necessário assegurar uma adequada gestão/programação das cargas horárias 
destinadas às diversas atividades, no sentido de potenciar a realização de mais 
consultas/semana/médico, tendo em vista a resolução das listas de espera para 1.ª 
consulta de oftalmologia, cujos prazos ou tempos de espera ainda se apresentavam 
elevados nalgumas unidades hospitalares, sendo que nalgumas delas o TME estava acima 
dos 150 dias (TMRG) e, em 6 casos, era igual ou superior a um ano;  

 Ao nível da cirurgia, conclui-se que o regime de ambulatório tem cada vez mais expressão 
em toda a atividade cirúrgica, facto que poderá implicar uma revisão das “taxas” de 
ocupação de camas/internamento (desnecessária, ou muito baixa), e a reprogramação das 
horas dedicadas ao internamento e a outras atividades que permitam igual 
reajustamento, em proveito da atividade de consulta externa e da cirurgia;  

 Na maioria dos hospitais a possibilidade de realizar cirurgia adicional (útil para a resolução 
das listas de espera) não foi utilizada, noutros era pouco expressiva, e nas demais 
situações não ficou evidenciado que a produção adicional apenas tivesse sido realizada 
depois de esgotada a produção base ou que tivessem sido desenvolvidos todos os 
mecanismos suscetíveis de minimizar a despesa acrescida na área dos recursos humanos 
através da programação e utilização efetiva da capacidade instalada, evitando o 
desperdício dos recursos existentes; 

 É de admitir que (para além do fim do PIO) a proibição das valorizações 
remuneratórias/incentivos à produção (determinada nas LOE 2011 e 2012), ao reduzir a 
agilização da gestão empresarial, possa ter influenciado negativamente o desempenho de 
algumas entidades;   

 Por outro lado, e dado que a garantia de uma afetação eficiente dos recursos pressupõe, 
desde logo, que a faturação em regime de produção adicional apenas deverá ocorrer 
depois de realizadas todas as intervenções possíveis em produção base, tal implica que a 
produção adicional seja realizada fora do horário normal de trabalho e que não exista 
sobreposição com as escalas do serviço de urgência, com o horário da consulta externa e 
com os “tempos” e horários afetos atividade cirúrgica “normal” (vg. n.º de 
horas/semana/médico inferior à média a par de um peso significativo da produção 
adicional); 

 No caso dos contratos de prestação de serviços indexados à produção, quando 
autorizados pela tutela, deveria ser ponderada a fixação de uma tabela com valores de 
referência para o preço/ato a pagar aos profissionais/prestadores de serviço nas 
diferentes especialidades, e em particular na Oftalmologia, evitando as desigualdades nos 
pagamentos; 

 O total dos valores dos GDH dos episódios de oftalmologia, em 31.12.2011, totalizava 
87.114 492,99 €, sendo que o valor máximo, por instituição, foi de 9 801 652,31 € e o 
valor mínimo de 699,334 €, respeitante a um único registo.   
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 Com base na comparação direta entre os valores financeiros totais absorvidos pelo 
conjunto das cirurgias para correção das patologias refrativas (astigmatismo, 
hipermetropia e miopia), conclui-se que estas representam cerca de 3 % do volume total 
de recursos da especialidade, ascendendo o seu valor a 2.353 389,62 €, num total de 2 
520 registos, dos quais 2.409 (a maioria) foram devidos à miopia (código 3671) que, 
individualmente, absorveu 2.263 492,10 € do financiamento total; 

 Os valores de produção apurados nalgumas unidades (com reporte a 2011), 
comparativamente com os das restantes, são indicativos de um pior desempenho, nem 
sempre justificado em razão da respetiva diferenciação ou da insuficiência dos recursos 
(situação que aparentemente se manteve nalgumas das entidades já sinalizadas 
anteriormente pelo Tribunal de Contas, a propósito da execução da produção 
contratualizada no âmbito do PIO/cirurgia à catarata e realização de primeiras consultas). 

 

O CUMPRIMENTO DO REGIME DE IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES PREVISTO NO NOVO QUADRO LEGAL 

DAS CARREIRAS MÉDICAS (II FASE, DIRECIONADA AOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS) 

No quadro legal vigente, e para efeitos da ação em referência, relevaram, sobretudo, as situações 
decorrentes do regime de dedicação exclusiva e de acumulação de funções públicas com as 
funções privadas em regime de trabalho subordinado (declaração de compromisso de 
renuncia/inexistência de incompatibilidade, sujeição a autorização).  

Na sequência, concluiu-se, designadamente, o seguinte: 

 O conjunto de resultados obtidos e analisados evidenciam ou sinalizam algumas 
diferenças relevantes face aos quadros de referência (vinculação, regime de trabalho, área 
profissional), retomando-se a conclusão de que os ACES e as ARS (na respetiva área de 
jurisdição) não dispõem de uma base de dados que permita quantificar e caracterizar, de 
forma completa e íntegra, a situação do grupo de pessoal médico (vinculados, 
colaboradores não vinculados, outros) com vista a um diagnóstico consistente da 
problemática em apreço e, de modo particular, que permita traçar um “quadro de 
acumulações de funções” (todo o tipo) completo e fiável; 

 Por outro lado, a aplicação do novo regime legal não afastou, clara e definitivamente, a 
subsistência de algumas situações que continuam a justificar a pertinente reflexão e 
chamada de atenção, mais concretamente:  

 No que respeita principalmente ao regime de dedicação exclusiva é de ressaltar ainda a 
aparente ausência (ou a sua não referenciação no acervo documental respetivo) da 
declaração de renúncia, num número elevado de casos; as funções/atividades de 
ensino/docência, que nalgumas entidades/ACES envolve números de casos/médicos com 
algum interesse temático e em relação aos quais nem sempre foram devidamente 
clarificados, nomeadamente por não serem percetíveis os “critérios” ou os “elementos 
caracterizadores” (das funções ou das instituições de ensino) e a sua aplicação;  

 As contratações de prestações de serviços, denotam alguma expressão e relevância, a 
necessitarem de aprofundamento e uma melhor reflexão, nomeadamente aqueles que 
podem configurar eventuais situações de acumulações de funções não consideradas e 
tratadas como tal e, portanto, não autorizadas e não controladas;  

 A informação obtida consubstancia valores muito significativos com o pessoal médico: 
perto de 75 milhões de euros, envolvendo 740 médicos, alcançando a média de 100.000€ 
anuais por médico no ano de 2011, desagregado nos seguintes termos gerais: 
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Principais 
Rubricas 

Alentejo Algarve Centro LVT Norte Total 

Remuneração 
Base 

3.030.573,00 € 1.552.350,49 € 8.667.020,15 € 9.921.244,46 € 11.825.261,47 € 34.996.449,57 € 

Despesas de 
representação  

0,00 € 0,00 € 24.303,60 € 0,00 € 18.611,64 € 42.915,24 € 

Trabalho 
extraordinário 
/suplementar 

1.862.048,00 € 1.054.376,98 € 5.857.501,11 € 2.932.630,04 € 6.532.845,60 € 18.239.401,73 € 

Prémios de 
desempenho/i
ncentivos  

46.383,00 € 118.881,00 € 909.410,34 € 4.917.618,65 € 2.113.562,66 € 8.105.855,65 € 

Ajudas de 
custo  

33.048,00 € 8.829,70 € 32.826,07 € 59.071,35 € 14.102,55 € 147.877,67 € 

Subsídio de 
deslocação  

26.961,00 € 0,00 € 71.834,78 € 5.020,68 € 1.699,00 € 105.515,46 € 

Outros 
subsídios/ 
Suplementos 

1.181.436,00 € 196.956,02 € 2.163.260,67 € 2.731.563,35 € 7.051.998,80 € 13.325.214,84 € 

Total  6.180.449,00 € 2.931.394,19 € 17.726.156,73 € 20.567.148,53 € 27.558.081,72 € 74.963.230,17 € 

 
No âmbito do quadro limitado da seleção/amostra, foram indiciadas situações a esclarecer 
relacionadas com o pagamento de verbas, com destaque para o trabalho 
extraordinário/suplementar e outros suplementos/subsídios, que superam, nalguns casos, a 
remuneração base.  

 

Foram emitidas, entre outras, as seguintes recomendações:  

 a ponderação da criação duma base de dados especialmente dirigida à gestão temática 
em apreço, - impedimentos, incompatibilidades, acumulações de funções, de âmbito 
institucional, regional e central (setor público do SNS, setor privado e social),  com recurso 
às ferramentas informáticas existentes e/ou a outros instrumentos/suportes auxiliares, 
propiciando, assim, uma “inventariação” e “caracterização” global, clara, completa e fiável 
e que permita a sua integração e cruzamento com outras bases de dados, da  área da 
saúde e doutras áreas conexas  - v.g., IRS/IRC.  

 a regularização ou normalização dos regimes de vinculação (modalidades de contrato), 
hoje regidos, fundamentalmente pela Lei n.º 59/2008 (CTFP) e pela Lei n.º 7/2009 
(CIT/Código do Trabalho) conjugadas com as leis que regulam as carreiras médicas e a 
correspondente regulamentação coletiva de trabalho, consoante a natureza e os regimes 
de gestão de cada entidade.   

 a ausência de declaração de renúncia, bem como o acolhimento/cumprimento do 
disposto no DL n.º 1/83, de 3 de janeiro (declaração de rendimentos) devem igualmente 
ser avivadas, especialmente para as entidades/instituições em que se presume ter havido 
alguma desatenção quanto à manutenção dessas e doutras regras inerentes ao regime de 
dedicação exclusiva.  

 
AVALIAÇÃO DA REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS DAS REMUNERAÇÕES E VALORIZAÇÕES REMUNERATÓRIAS 

SINALIZADAS PELA IGAS  

Na sequência do processo realizado em 2011 sobre a aplicação do Regime de Incompatibilidades 
e Impedimentos previsto no novo quadro legal das carreiras médicas nos estabelecimentos 
hospitalares, ficou agendado no plano de atividades de 2012 a realização de uma ação inspetiva 
direcionada à Avaliação da Regularidade dos Pagamentos das Remunerações e Valorizações 
Remuneratórias sinalizadas no mencionado processo. 
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O trabalho versou as componentes e valorizações remuneratórias sinalizadas, concretamente 
sobre os valores das remunerações mais elevadas em 2010, relativamente às quais foi naquele 
processo apurado o valor total de oitenta milhões de euros respeitante às remunerações anuais 
brutas de 573 médicos. 

Em conformidade com as diligências desenvolvidas junto de 19 entidades hospitalares visadas 
no presente processo, apuraram-se desconformidades e foram emitidas recomendações nos 
termos plasmados na tabela seguinte: 

Tipologia das situações desconformes Algumas recomendações  

 Pagamentos em desconformidade com o clausulado dos 
Contratos Individuais de Trabalho (CIT). 

  CIT com cláusulas indiciadoras de “prestação de serviços” – 
pagamentos à peça – ou prémios - desfasados da 
generalidade dos contratos de trabalho do SNS. 

 Análise da situação identificada, efetuar os cálculos de todos os 
pagamentos indevidos a todos os trabalhadores do serviço, 
deliberar sobre o assunto e notificar os beneficiários. 

 Renegociar algumas cláusulas (prémios) dos contratos de 
trabalho tentando adaptá-las à atual conjuntura. 

  Pagamentos de tempos de trabalho (em prevenção) com 
sobreposição com o período normal de trabalho (PNT). 

 Análise da situação identificada, efetuar os cálculos de todos os 
pagamentos indevidos, deliberar sobre o assunto e notificar os 
beneficiários. 

 Utilizar o sistema biométrico para controlo dos tempos de 
trabalho extensível a todos os trabalhadores, incluindo médicos. 

 Reorganização dos horários de trabalho/escalas. 

 Pagamentos de trabalho extraordinário (TE) para além de 
1/3 da remuneração mensal principal. 

 Valores elevados remunerados em regime de 
prevenção/trabalhador com mais de 4300 hora/ano de 
HE/prevenção. 

 Análise e ponderação de medidas alternativas ou reformulação 
de escalas. 

 Distribuir de forma equitativa pelos trabalhadores as 
atividades/tempos de trabalho que exijam ultrapassar o “período 
normal de trabalho”. 

 O sistema biométrico para controlo dos tempos de trabalho 
de todos os trabalhadores não se encontra aplicado aos 
trabalhadores médicos. 

 Implementar o registo informático para controlo dos tempos de 
trabalho a todos os trabalhadores, incluindo médicos. 

  CIT com uma remuneração base de valor elevadíssimo, 
desfasado da generalidade dos contratos de trabalho do 
SNS.  

 Rescisão/reformulação do contrato 

 

 Registos dos tempos de trabalho incompletos, alguns 
apenas com “3 a 6“ registos mensais (em especial, a hora 
de saída). 

 Utilizar o sistema biométrico para controlo dos tempos de 
trabalho extensível a todos os trabalhadores, incluindo médicos. 

 Pequenas sobreposições do PNT com a produção adicional 
(SIGIC). 

 Afinação do controlo dos registos dos tempos de trabalho, de 
forma a evitar as pequenas sobreposições dos tempos de 
trabalho identificadas. 

 Produção Adicional realizada dentro dos períodos normais 
de trabalho 

 Inexistência de Horários de Trabalho. 

 Implementar medidas de controlo interno e de monitorização 
dos tempos de realização de todas as “atividades que 
ultrapassem o período normal de trabalho” (em especial 
“SIGIC”). 

 Elaboração/reorganização de Horários de trabalho. 

 Impossibilidade de controlo dos tempos de realização de 
“atividades que ultrapassem o período normal de trabalho” 
(v.g. a codificação, SIGIC e outras, tal como protocolo de 
Retinopatia Diabética). 

 Utilizar o sistema biométrico para controlo dos tempos de 
trabalho extensível a todos os trabalhadores, incluindo médicos. 

 Implementar medidas de controlo interno e de monitorização 
dos tempos de realização de todas as “atividades que 
ultrapassem o período normal de trabalho” com medidas 
aplicáveis aos incumpridores. 

 

O Ministro da Saúde emitiu sobre a matéria o Despacho n.º 12/2013, de 5.03.2013, 
determinando aos Conselhos de Administração dos estabelecimentos a obrigatoriedade de 
implementarem as recomendações da IGAS com a devida urgência, designadamente a 
“informatização do processo que importa ao processamento de pagamentos efetuados a todos 
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os trabalhadores, supressão dos registos manuais e das ausências de registo de entrada ou saída 
sem justificação, necessidade de instrução dos pedidos de acumulação de funções com os 
horários explícitos praticados e controlo eficaz do período em que é feita a produção adicional.” 

  

O CUMPRIMENTO DOS NORMATIVOS RELATIVOS À CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DA CARREIRA MÉDICA EM REGIME 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELOS ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS DO SNS (DESPACHO N.º 10428/2011, DE 

18 DE AGOSTO) 

O Despacho n.º 10428/2011, de 18 de Agosto, do Secretário de Estado da Saúde, introduziu 
alterações significativas na contratação de serviços médicos (CPS) nos estabelecimentos do SNS, 
nomeadamente, a revisão dos valores de referência - contratação de serviços médicos 
especializados (30,00€) e não especializados (25,00€); definição das situações em que é admitida 
a contratação; fixação de critérios de absoluta excecionalidade para a possibilidade de contratar 
por valores superiores aos fixados, cuja fundamentação terá que ser validada pelas ARS das 
áreas geográficas de influência, sujeito a autorização pelo membro do Governo responsável pela 
área da saúde. 

Em 2012 desencadeou-se uma ação, constituída por 2 fases: 

1ª Fase:  

Em cumprimento do Despacho n.º 20/2011, de 17 de novembro de 2011, do Ministro da Saúde, 
procedeu-se ao acompanhamento efetivo da regularização das situações assinaladas no 
relatório final da ação inspetiva inicial, procurando conhecer de forma mais completa e profunda 
todas as formas de contratualização de prestações de serviços médicos nas instituições do SNS, 
aferir o respetivo impacto financeiro, bem como apresentar medidas que restringissem o 
recurso a essa modalidade de prestação de trabalho médico e que assegurassem o cumprimento 
dos valores de referência/hora estabelecido. 

E nesse sentido, foram selecionadas as entidades hospitalares/ULS: 

a) Que referiram dispor de situações contratuais com contrapartidas pecuniárias que 
estipulavam um valor hora que ultrapassava o disposto no n.º 5 do Despacho n.º 10428/2011, 
independentemente de terem sido comunicadas às ARS respetivas (26); 

b) E as que reportaram a existência de CPS médicos que não estipulavam um valor hora (45). 

 

Os resultados desta 1ª fase sintetizam-se nos seguintes pontos: 

 Em 31 de dezembro de 2011, o Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca era a 
entidade com o maior número de CPS médicos em vigor (414), com mais do dobro dos 
contratos reportados pela entidade posicionada em segundo lugar, o Centro Hospitalar do 
Médio Ave (197); 

 Na mesma data, os processos de contratação de serviços médicos de, pelo menos, 13 
entidades, não incluíam os elementos comprovativos da inexistência dos impedimentos 
previstos no n.º 3 do Despacho n.º 10428/2011; 

 Também, em igual período, os CPS médicos de, pelo menos, 11 entidades, incluíam 
médicos com relação jurídica de trabalho à entidade contratante (v.g. CIT, CTFP), 
encontrando-se simultaneamente contratados em regime de prestação de serviços ou a 
acumular atividade remunerada a título de prestação de serviços, direta ou 
indiretamente, através de empresa unipessoal ou coletiva, sugerindo a existência de 
eventual acumulação de funções indevida; 

 A atividade desenvolvida pelos médicos prestadores de serviços, em mais de metade das 
entidades avaliadas, não se encontrava sujeita ao controlo biométrico, salientando-se, 
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particularmente, os casos das entidades que apenas dispunham de CPS em função do 
valor/hora; 

 Apesar da obrigatoriedade estabelecida no n.º 8 do Despacho n.º 10428/2011 – Os 
contratos celebrados devem ser objeto de publicitação, nos sítios da Internet das 
instituições contratantes, com indicação expressa do número de horas contratadas – no 
universo analisado foi apurado que, pelo menos, 14 entidades não publicitaram nenhum 
dos CPS médicos que celebraram, nos respetivos sítios da Internet, sendo que outras 13 
também não os publicitaram todos, situação que constitui uma violação ao princípio da 
transparência na contratação; 

 Considerando os valores reportados pela ACSS, os encargos suportados com a contratação 
de serviços médicos no ano de 2010 ascenderam a mais de 92 milhões de euros (81 
milhões provenientes das entidades hospitalares/ULS e 11 milhões das ARS). No entanto, 
em 2011 ter-se-ia registado uma diminuição dos custos, tanto na generalidade das ARS 
(21%) como nas entidades hospitalares (SPA e EPE), embora nestas últimas se tenha 
verificado uma descida percentualmente menos expressiva (cerca de 12%), apesar de 
quantitativamente acentuada (superior a 9 milhões e meio de euros). Todavia, não foram 
incluídos nos referidos indicadores um conjunto de valores, por reporte incompleto ou 
inexistente de informação financeira de algumas entidades, além de alguns dos valores 
suscitarem algumas reservas; 

 Em janeiro de 2012, de entre os 324 CPS que ultrapassavam os valores de referência, 106 
(cerca de 33%) ainda não haviam sido submetidos a parecer da respetiva ARS, para 
autorização superior, encontrando-se, assim, em desconformidade legal com o n.º 7 do 
antedito diploma, sendo que relativamente a 2 deles, não havia sido remetida qualquer 
informação sobre o assunto (ambos do HLA);  

 A despesa anual (2011) assumida pelas 44 entidades identificadas com situações de CPS 
médicos cuja contrapartida pecuniária não estava fixada em função de um valor hora, mas 
antes indexada à produção, atingiu mais de 21 milhões e meio de euros, assumindo o 4.º 
trimestre do mesmo ano um valor superior a 5 milhões e meio de euros dessa despesa, o 
que representa cerca de 26% dos custos totais; em janeiro de 2012, o valor da despesa 
assumida com estes CPS ascendia a cerca de 1 milhão e meio de euros. 

 

Na sequência das conclusões, recomendou-se, designadamente:  

 Que o recurso à contratação de médicos através da modalidade de prestação de 
serviços, pelas instituições e serviços do SNS, ocorresse apenas em situações de 
imperiosa necessidade, após esgotados todos os mecanismos legais de mobilidade 
e com observância dos termos legais aplicáveis à contratação pública; 

 Que a instrução de todos os processos de contratação de prestação de serviços 
médicos fosse realizada com todos os elementos comprovativos necessários à 
verificação da inexistência dos impedimentos previstos nos n.ºs 3 e 4 do Despacho 
n.º 10428/2011; 

 Que fossem implementados procedimentos de maior rigor no controlo interno 
instituído pelas entidades do SNS, particularmente nas situações dos CPS cujo 
pagamento foi fixado em função do valor/hora, cujos prestadores deverão estar 
obrigatoriamente sujeitos ao controlo biométrico; 

 Que se procedesse à conversão generalizada de todos os CPS com contrapartidas 
pecuniárias indexadas à produção para pagamentos definidos em valores/hora, 
exceto quando aquela se revelar manifestamente mais vantajosa; 
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 Que se procedesse à convergência gradual dos valores/hora contratados para 
ajustamento aos valores de referência definidos no n.º 5 do antedito diploma; 

 Que fossem remetidos para as respetivas ARS todos os CPS cujas propostas do 
valor/hora da contratação ultrapassassem os valores de referência definidos no n.º 
6 do despacho em apreço, bem como de todas as situações de prestações de 
serviços indexadas à produção para parecer das respetivas ARS, acompanhados 
das correspondentes justificações, de forma a assegurar o cumprimento do n.º 7 
do normativo em apreço; 

 Que fosse efetuado o reporte da informação de âmbito financeiro à ACSS por 
todas as entidades do SNS, de forma a assegurar o cumprimento integral da 
Circular Normativa N.º 23/2011/UOGF, de 14.09 daquela entidade, nos exatos 
termos constantes do formulário anexo ao normativo; 

 Que fossem publicitados todos os CPS celebrados nos sítios da Internet das 
entidades contratantes, com indicação expressa do número de horas contratadas, 
nos termos do n.º 8 do antedito despacho. 

Já na 2ª Fase, isto é, após a emissão do Despacho Ministerial n.º 13/2012, de 13.07.2012, sobre 
o relatório citado nos pontos anteriores, procedeu-se ao acompanhamento efetivo da 
regularização das situações assinaladas em relação a cada uma das entidades hospitalares, 
apurando-se que as recomendações emitidas foram, em geral, aceites e implementadas pela 
maioria das entidades avaliadas, afigurando-se que, aparentemente, o controlo realizado 
através da presente ação e das recomendações formuladas no âmbito da mesma, tiveram, 
sobretudo, uma função pedagógica, face à dimensão do universo avaliado. 

 

OS MECANISMOS DE CONTROLO IMPLEMENTADOS NOS ESTABELECIMENTOS PARA COMBATER O DESPERDÍCIO E 

PREVENIR A APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE BENS DE CONSUMO HOSPITALAR (FOLLOW-UP – DESPACHO DO 

MINISTRO DA SAÚDE DE 24/01/2012) 

 Numa perspetiva de controlo da despesa e num contexto de maior racionalidade, otimização 
permanente dos níveis de eficiência, qualidade do serviço e respeito por elevados padrões de 
qualidade e segurança para as entidades hospitalares integrantes do SNS, conforme as linhas de 
orientação gerais constantes do Despacho Conjunto n.º 10760/2010, de 29 de junho, dos 
Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Saúde, a IGAS desenvolveu em 2011 
uma ação inspetiva destinada a avaliar os mecanismos de controlo e combate ao desperdício e 
de apropriação indevida de bens de consumo hospitalar, na sequência do qual, Sua Excelência o 
Ministro da Saúde determinou que a IGAS elaborasse, até ao final do 1.º semestre de 2012, um 
relatório de follow-up. 

No final do referido semestre foi emitido um Relatório, dando conta dos resultados obtidos no 
processo de acompanhamento da presente ação, sobre o qual recaiu outro despacho ministerial 
ordenando que, “antes do final de outubro”, a IGAS deveria apresentar “um ponto da situação 
sobre o grau de implementação destas medidas.” 

O quadro seguinte permite uma visão comparada da evolução das respostas recebidas em 2012, 
associando-a às recomendações emitidas pela IGAS: 
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QUADRO 16 – COMPARAÇÃO DA EVOLUÇÃO DAS RESPOSTAS RECEBIDAS EM 2012, ASSOCIADAS ÀS 

RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELA IGAS. 
 

 

                                                           
5 Os CHBV (CHBV-HDA, CHBV-HIDP e CHBV-HVS), HESE e HLA não responderam em tempo útil em maio de 2012, pelo que não 
constam do universo. 
6 O CHBV (CHBV-HDA, CHBV-HIDP e CHBV-HVS) não respondeu ao ofício do follow-up, pelo que não houve alteração nos seus dados 
face a maio de 2012. 

 

Recomendações  

N.º de Entidades/Unidades  

 maio 2012 outubro 2012 

 Universo: 485 Universo: 536 

1 
Guia de combate ao desperdício (Despacho n.º 10760/2010) 16 (33%) 13 (25%) 

Entidades/Unidades que não evidenciaram: CHTV-HST 

2 
Controlo do acesso ao armazém farmacêutico 16 (33%) 11 (21%) 

Entidades/Unidades em falta: CHUC-CHPC e ULSNA 

3 

Manual de procedimentos dos serviços farmacêuticos 11 (23%) 11 (21%) 

Entidades/Unidades em falta: CHBV-HIDP e CHUC-CHPC 
Entidades/Unidades que não evidenciaram : CHON 

4 

Manual de procedimentos do setor do aprovisionamento 15 (31%) 17 (32%) 

Entidades/Unidades em falta: CHBV-HIDP, CHUC-CHPC, CMRRC-RP e ULSG 

Entidades/Unidades que não evidenciaram: CHAA, CHLO e IPOP 

5 
Informação aos clínicos sobre custos de prescrição de 
medicamentos e MCDT 

16 (33%) 6 (11%) 

6 

Procedimentos para fazer refletir os descontos de 
quantidades nos preços médios dos bens 

10 (21%) 9 (17%) 

Entidades/Unidades em falta: CHBV-HVS, CHUC-HUC e HJLC 

7 
Controlo periódico (de preferência mensal) por centro de 
custo sobre consumos de artigos fornecidos pelos armazéns 

6 (12%) 0 (0%) 

8 

Recurso ao auto de inutilização dos produtos (incluir causa 
da sua inutilização) 

5 (10%) 4 (8%) 

Entidades/Unidades que não evidenciaram: CHLN 

9 
Monitorização das causas de inutilização de produtos 10 (21%) 5 (9%) 

Entidades/Unidades em período de implementação: CHBV-HDA, CHBV-HIDP, HML, ULSG e ULSNA 

10 
Análise periódica do desperdício de alimentos 21 (44%) 14 (26%) 

Entidades/Unidades em falta: CHBV-HVS, CHLC e CHP 

11 

Racionalização dos consumos de papel, impressões e outros 
consumos administrativos (incluindo formas de avaliar os 
respetivos resultados) 

8 (17%) 4 (8%) 

Entidades/Unidades em falta: ULSNE 

Entidades/Unidades em período de implementação: CHBV-HVS, HESE e ULSBA 

12 

Divulgação pelos colaboradores dos custos dos recursos 
consumidos 

12 (25%) 8 (15%) 

Entidades/Unidades em falta: CHUC-CHPC e CHUC-HUC 

13 

Manual de boas práticas ambientais 28 (59%) 30 (57%) 

Entidades/Unidades que não evidenciaram: CHMT, CHPVVC, CHUC-CHC e CHUC-HUC 

Entidades/Unidades em período de implementação: CHBA, CHBM, CHBV-HDA, CHBV-HIDP, CHBV-HVS, CHLO, CHLP, CHMA, 
CHON, CHP, CHTMAD, CHTV-HCF, CHTVE, CMRRC-RP, HAJC, HDS, HESE, HF, HFF, HLA, HML, IPOC, IPOL, ULSBA, ULSG e ULSNE 

14 Nomeação do gestor local de energia 11 (23%) 3 (6%) 

15 
Adoção de medidas de poupança de energia 4 (8%) 4 (8%) 

Entidades/Unidades em falta: CHLN e CHUC-CHPC 

16 

Sistemas de redução da produção de resíduos 12 (25%) 10 (19%) 

Entidades/Unidades em falta: CHUC-CHPC e HESE 

Entidades/Unidades em período de implementação: CHAA, CHBV-HDA, CHBV-HVS, CHLO, CHTV-HCF, HAJC, IPOL e ULSNA 

17 

Meios de aproveitamento e reutilização de águas 22 (46%) 17 (%) 

Entidades/Unidades em falta: CHLN, CHUC-CHPC e CHUC-HUC 

Entidades/Unidades cuja relação custo/benefício não justifica a implementação: CHON, CHPVVC, CHSJ, CHTVE, IOGP e IPOC 

18 
Simplificação de processos - % de prescrição eletrónica ≥ 75% 4 (8%) 2 (4%) 

Entidades/Unidades em falta ao tempo: HESE 
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AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS REFERENTES AOS RECURSOS HUMANOS NO SNS, NO TOCANTE À 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, CUMPRIMENTO DE HORÁRIOS E REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO, 
SUPLEMENTAR OU ADICIONAL 

Esta ação, prevista no Plano de Atividades, enquadrava-se na estratégia de controlo da despesa, 
de natureza pedagógica e direcionada para a sustentabilidade, racionalidade e rentabilização 
dos recursos disponíveis no SNS. Para o efeito, foram elaborados dois questionários – um 
direcionado a todas as ARS (5) e outro a todos os estabelecimentos hospitalares (41) e ULS (7) – 
remetidos por correio eletrónico, presumindo-se como verdadeiras e fidedignas as respostas 
obtidas.  

Os resultados obtidos a partir das respostas e, quando foi o caso, a partir de suportes 
documentais anexados, consubstanciam-se no seguinte: 

 A organização dos tempos de trabalho, tendo em vista a racionalização dos recursos 
disponíveis, bem como a redução dos encargos com o pagamento de horas extraordinárias 
ou suplementares, foram objeto das seguintes medidas: revisão da composição do número 
de elementos das equipas de trabalho; revisão dos horários das urgências e dos serviços; 
reformulação/reorganização dos horários de trabalho; reorganização ou concentração de 
serviços; revisão da modalidade de prestação de trabalho em jornada contínua; aumento 
do horário semanal de trabalho de 35h para 40h; reformulação dos serviços prestados em 
regime de prevenção; desfasamento de horários e banco de horas; 

 Não obstante as medidas descritas no ponto anterior, verifica-se uma elevada concentração 
de profissionais a exercerem funções nos estabelecimentos hospitalares entre as 8-15h; 

 De um modo geral, constatou-se a inexistência de regulamento interno com as normas de 
organização e disciplina do trabalho, quer nos ACES, quer nos estabelecimentos 
hospitalares, verificando-se que, quando existem, em algumas situações, a respetiva 
aprovação remonta a 2007, sendo indispensável a respetiva atualização face às reformas no 
regime jurídico aplicável à administração pública desde 2008; 

 O registo da assiduidade dos trabalhadores ainda é significativamente efetuado por meios 
manuais, evidenciando-se o caso das ARS. O controlo da assiduidade, de um modo geral, é 
exercido sobre todos os grupos/carreiras profissionais, com exceções pouco significativas 
para o pessoal dirigente;  

 Relativamente à remuneração do valor/hora do trabalho extraordinário ou suplementar, 
verificou-se uma grande dispersão do valor das percentagens, fruto da complexidade dos 
regimes aplicáveis, os quais variavam consoante a natureza jurídica do vínculo do 
trabalhador, o local onde presta o serviço, a carreira e a respetiva filiação (ou falta dela); 

 O enquadramento normativo da matéria relativa ao valor/hora da remuneração do trabalho 
extraordinário ou suplementar mereceu um novo desenvolvimento após a realização do 
questionário em análise, com a publicação da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro. Assim, 
nos termos do artigo 74.º deste diploma legal, foram introduzidas alterações, para 
vigorarem durante a vigência do PAEF, ao n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 62/79, de 30 
de março; 

 Assinale-se que, além da alteração ao valor/hora do trabalho extraordinário, as alterações 
introduzidas pelo n.º 1 do artigo 74.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, passaram a 
aplicar-se a todos os profissionais de saúde no âmbito do SNS (entidades 
hospitalares/ACES/ULS), independentemente da natureza jurídica da relação de emprego. 
Ou seja, o n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 62/79, de 30 de março, ainda que 
temporariamente e com as alterações referidas, deixa de ser o regime aplicável apenas ao 
pessoal hospitalar, passando a ser aplicável a todos os profissionais de saúde. 
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 De forma maioritária, quer nas ARS quer nos estabelecimentos hospitalares, constatou-se 
que os trabalhadores com a modalidade de horário de jornada contínua, que implica uma 
redução do período normal de trabalho diário nunca superior a uma hora, realizam trabalho 
extraordinário. 

 
AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLO, COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DAS TAXAS MODERADORAS NOS 

ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS DO SNS 

A presente ação teve em vista, em concreto, verificar a efetividade da cobrança das taxas 
moderadoras no âmbito dos cuidados de saúde primários e o cumprimento das disposições 
legais e orientações aplicáveis. 
O universo da ação envolveu 65 ACES, não integrados nas ULS, e as cinco ARS. Foram objeto de 
verificação presencial todas as ARS e uma unidade de saúde adstrita a cada uma dessas regiões, 
selecionada de acordo com o critério do maior número de reclamações registadas entre janeiro 
e 13 de agosto de 2012, no sistema SIM‐Cidadão.  
 
Os dados obtidos, os correspondentes suportes documentais e as diligências efetuadas 
permitiram sumariar a ação nos seguintes termos: 
 

 As alterações ocorridas com a implementação dos novos normativos legais relativos a esta 
matéria, desde janeiro de 2012, com o objetivo de induzir uma utilização mais racional dos 
serviços e o controlo da despesa, obrigou a um reajustamento nos sistemas informáticos e à 
implementação de um sistema que efetuasse, para além do registo do ato assistencial, a 
cobrança de valores (sistema MARTA); 

 Encontra-se por implementar o regime das contraordenações pela utilização dos serviços de 
saúde sem pagamento de taxa, sustentando-se os serviços na Circular Informativa nº 
14/2012/DFI, da ACSS, onde se menciona que as entidades devem abster‐se do envio para a 
ACSS e/ou SPMS de quaisquer elementos relativos a esta matéria; 

 Algumas questões ainda não se encontravam suficientemente esclarecidas, entre outras as 
relativas: ao número de atos que devem ser cobrados na administração de determinados 
injetáveis; à cobrança, numa consulta não presencial, de taxas moderadoras na renovação 
de receituário aos utentes diabéticos e ainda a possibilidade de os desempregados 
poderem entregar mais do que uma declaração do centro de emprego para usufruírem 
mais tempo de isenção; 

 No respeitante aos dados solicitados às ARS, ressaltou a dificuldade em disponibilizar a 
informação relativa aos créditos prescritos e de obter informação agregada dos valores em 
dívida por unidade de saúde. 

 

QUADRO 17 – PESO DOS CONTACTOS ISENTOS NO TOTAL DOS CONTACTOS 

ARS 1º SEM 2011 2º SEM 2011 1º SEM 2012 

NORTE 66,95% 67,15% 71,78% 

CENTRO 61,58% 61,35% 64,49% 

LVT 58,82% 58,63% 59,78% 

ALENTEJO 64,53% 64,97% 65,57% 

ALGARVE 52,70% 53,03% 56,54% 
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 No que toca à evolução do número de contactos cobrados no 1º semestre de 2012, face 
ao semestre homólogo, a informação recolhida permite constatar um decréscimo para 
todas as regiões, não obstaculizando o aumento verificado nos valores cobrados. Em 
sentido contrário ao que seria desejável para uma eficaz cobrança de receita, verificou-se 
um aumento do número de contactos por cobrar e consequentemente nos valores em 
dívida: 

 

QUADRO 18 – TOTAL DE CONTACTOS COBRADOS E RESPETIVOS VALORES 

ARS 

TOTAL CONTACTOS COBRADOS VALORES COBRADOS DIFERENCIAL 
NUM_CONTACTOS 
1ºS-2011/1ºS-2012 

DIFERENCIAL  
VALOR 

COBRADO         
1ºS-2011/1ºS-

2012 
1º SEM 

2011 
2º SEM 

2011 
1º SEM 

2012 
1º SEM 2011 2º SEM 2011 1º SEM 2012 

NORTE 1.801.558 1.744.562 1.567.276 3.930.441,09 € 3.768.514,23 € 7.575.038,13 € -13% 92,73% 

CENTRO 1.030.895 980.099 895.221 2.254.444,37 € 2.142.050,33 € 4.321.231,50 € -13% 91,68% 

LVT 1.905.711 1.773.632 1.775.863 4.067.225,43 € 3.737.397,36 € 8.685.046,50 € -7% 113,54% 

ALENTEJO 196.130 182.706 170.600 548.971,03 € 505.993,80 € 978.841,50 € -13% 78,30% 

ALGARVE 299.907 292.167 253.676 880.246,73 € 932.800,30 € 1.482.270,50 € -15% 68,39% 

 

 Em termos de receita a evolução positiva verificada no 1º semestre de 2012, apesar de 
estar ainda influenciada pelo período transitório para a implementação dos novos 
normativos, que decorreu até abril, reflete já a alteração normativa implementada e que 
tem continuidade nos meses de julho e agosto; 

 Nas regiões Norte, LVT e Alentejo verificou‐se a existência de mecanismos céleres para a 
cobrança (cartão bancário) e notificações de valores relativos às taxas moderadoras em 
dívida, sendo que nas ARS Centro e Algarve tal é inexistente; 

 Em termos de controlo, a monitorização dos registos da atividade assistencial, para 
detetar falhas na cobrança, não é efetuada em 28 ACES. Releva ainda o elevado 
desconhecimento que os ACES demonstraram quanto ao tipo de controlo que as ARS 
efetuam para aferir da regularidade dos valores cobrados pelos ACES. 

 

PLANEAMENTO DAS ALTAS CLÍNICAS NOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES DO SNS E A COMUNICAÇÃO COM 

OS FAMILIARES DOS DOENTES - PROGRESSO 

A ação visou dar continuidade ao trabalho já desenvolvido em 2011, tendo como objetivo 
principal avaliar a adequação/implementação das recomendações formuladas às instituições. 

Da análise/avaliação da informação obtida por parte das entidades verificou-se uma franca 
melhoria, designadamente no tocante: à existência de procedimentos escritos inerentes à alta 
clínica, com a definição do modo de atuação e níveis de responsabilidade; à elaboração de plano 
de alta, normalização dos procedimentos a adotar nas altas contra parecer médico e dos casos 
de intervenção obrigatória do Serviço Social; à elaboração por parte da EGA de procedimentos 
escritos com vista ao planeamento e programação da alta clínica de doente que necessitam de 
cuidados especiais ou em situação de dependência; à existência de registos nos processos 
clínicos e à elaboração de estudos/relatórios/estatísticas destinados a avaliar o impacto 
económico-financeiro das matérias abordadas na ação, designadamente, o custo com o 
transporte de doentes sem meios próprios de deslocação e a insuficiente capacidade de 
resposta da RNCCI às solicitações da EGA. 
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Em suma, da análise da informação obtida por parte das entidades, concluiu-se que foram 
desenvolvidas diversas diligências e implementadas medidas corretivas tendentes a ultrapassar 
as insuficiências apuradas. Salientando-se o cumprimento da imposição legal da constituição da 
EGA, a redução a escrito de elementos fundamentais à comunicação e esclarecimento do 
utente, a preocupação de inteirar-se das condições e local de acolhimento do doente após a 

alta, em particular se existe entidade, inclusive na RNCCI, para o acolher. 

 

PREVENÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS QUEDAS DOS DOENTES EM AMBIENTE HOSPITALAR (FOLLOW-UP) 

A ação, que foi concluída em 2012, visou atualizar a informação relativa à realidade hospitalar 
no tocante à prevenção e sinalização das quedas dos doentes nos estabelecimentos hospitalares 
do SNS, bem como conhecer as principais medidas implementadas ou previstas pelos serviços 
para a prevenção das quedas dos doentes no meio hospitalar. 

Os resultados apurados tiveram por base as respostas enviadas por 54 entidades, na sequência 
dos quais se destacam os seguintes: 

  37 entidades não dispunham de ferramentas de Benchmarking Clínico Hospitalar na área 
da gestão do risco e segurança do doente;  

 Em algumas entidades detetaram-se situações em que não foram implementados 
procedimentos que se reputam de indispensáveis para a melhoria da qualidade dos 
serviços clínicos prestados, nomeadamente: registo manual de acidentes/incidentes; 
registos nem sempre extensíveis a todo o estabelecimento; ausência de codificação dos 
motivos que estão na origem das quedas; inexistência de gabinete de gestão do risco e 
segurança ou outro serviço com funções equivalentes; ausência de avaliação do risco de 
queda no momento da admissão do doente; inexistência de orientações/normas escritas, 
manual ou regulamento sobre os procedimentos em caso de acidente/incidente, por 
queda; não procedem ao apuramento do número de quedas ocorridas. 

Sublinhando-se as seguintes recomendações: 

 A implementação de Benchmarking Clínico Hospitalar na área da gestão do risco e 
segurança do doente como importante instrumento de gestão nas organizações 
hospitalares, quer por constituir um fator de qualidade nos processos de decisão quer 
para conferir melhor eficiência e eficácia nas medidas de proteção do utente; 

  A criação de normas ou orientações escritas, que eventualmente se venham a revestir da 
natureza de regulamentos, manuais de procedimentos ou circulares, em que seja 
obrigatório o registo escrito, em suporte informático, para todas as unidades e serviços 
hospitalares das ocorrências de onde resultem acidentes/incidentes, por queda de 
doentes, devendo os respetivos motivos serem codificados e normalizados; 

 Paralelamente, a criação de gabinetes, equipas ou responsáveis pela gestão do risco e 
segurança do doente, bem como, em alternativa, o seu reforço e dotação de meios 
adequados; 

 O referido gabinete deve proceder ao tratamento de dados, à elaboração periódica de 
relatórios estatísticos, ao acompanhamento de alterações eventualmente propostas a fim 
de sanar as insuficiências, omissões ou lacunas detetadas, permitindo, por um lado, a sua 
disponibilização imediata aos órgãos de gestão, e por outro, contribuindo para a elevação 
dos padrões de qualidade dos serviços prestados; 

 O apuramento do número de quedas, distribuído pelos diversos locais onde ocorreram, a 
fim de atuarem sobre as áreas de maior risco, tomado as devidas medidas corretivas; 

 Recomendou-se ainda e tendo em conta as matérias abordadas, a consulta no sítio da 
Direcção-Geral da Saúde da versão portuguesa da “Estrutura Concetual da Classificação 
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Internacional sobre Segurança do Doente - Relatório Técnico Final”, elaborada e 
publicada, em 2009, pela Organização Mundial da Saúde. 
 

Em dezembro de 2012, a DGS disponibilizou aos profissionais de saúde e aos cidadãos o Sistema 
Nacional de Notificação de Incidentes e Eventos Adversos (SNNIEA), emitindo a Orientação N.º 
025/2012 de 19/12/2012. 
 

AVALIAÇÃO DE PROGRESSO INVENTARIAÇÃO DO PATRIMÓNIO DAS ARS NO QUADRO DO PGPI - PROGRESSO 

Na sequência de uma das ações realizada anteriormente, em 2012 foram recebidos os 
esclarecimentos às recomendações e propostas, concluindo-se que as entidades que prestaram 
os seus esclarecimentos, fazendo acompanhá-los de suportes documentais, foram a ARS do 
Alentejo, I.P., a ULS do Baixo Alentejo, a ARS do Algarve, I.P., a ARS do Centro, I.P., a ULS de 
Castelo Branco, a ULS da Guarda, a ULS de Matosinhos, a ULS do Alto Minho e a ARS de Lisboa e 
Vale do Tejo, I.P.  

 A ARS do Alentejo, I.P. demonstrou uma evolução positiva no que concerne à avaliação e à 
regularização dos imóveis, bem como à inserção dos respetivos dados no SIIE e à 
digitalização das plantas.  

 À data, a ULS do Baixo Alentejo tinha apenas procedido à regularização de um dos seus 
imóveis. 

 Devido à carência de recursos humanos, não procedeu a ARS do Algarve, I.P. à 
consolidação do cadastro dos imóveis próprios e o respetivo valor contabilísticos, 
reconheceu ser necessário rever o manual de procedimentos e fundamenta, também, o 
facto de a maioria dos imóveis próprios não se encontrar regularizada atenta a carência 
de recursos humanos e a especial complexidade jurídica; e igualmente, sustentou naquela 
carência a falta de cumprimento do plano de avaliações. 

 A ARS do Centro, I.P. nada referiu quanto à falta de plantas dos seus imóveis e do manual 
de procedimentos referente à área do património. Subsistem dúvidas quanto à 
titularidade dos imóveis, o que impossibilita a ULS de Castelo Branco de identificar quais 
os móveis cuja situação jurídica permanece por regularizar. 

 A ULS da Guarda desconhece as informações que foram prestadas no âmbito do RIAP II no 
que concerne aos imóveis que transitaram da ARS do Centro para a sua posse. 

 Tanto a ULS de Matosinhos como a ULS do Alto Minho referiram dificuldades na 
regularização jurídica dos imóveis próprios. 

 A ARS LVT tinha pendentes procedimentos concursais destinados ao cumprimento das 
recomendações, nomeadamente no que concerne à organização dos processos individuais 
dos imóveis, à consolidação contabilística e à regularização jurídica dos imóveis próprios. 

 Em suma e apesar do exposto, as diversas entidades encontravam-se empenhadas em dar 
cumprimento às recomendações e às obrigações emergentes do PGPI, tendo aproveitado 
para prestar os necessários esclarecimentos e para colmatar as deficiências da informação 
anteriormente prestadas. 
 

ALIMENTAÇÃO DOS DOENTES INTERNADOS NOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES DO SNS - PROGRESSO 

Na sequência de uma ação inspetiva realizada em 2009, em 2012 procedeu-se ao 
acompanhamento do progresso entretanto registado, designadamente nas seguintes entidades: 
Unidade Local de Saúde do Alto Minho; Centro Hospitalar do Nordeste, E.P.E. e Instituto 
Português de Oncologia do Porto, E.P.E.  

Da análise das respostas das anteditas entidades, reconheceu-se que existe uma maior 
sensibilização quanto à área alimentar por parte dos órgãos dirigentes, reputando-se como 
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essencial que as instituições prosseguissem os seus esforços de integrar todo o pessoal, 
designadamente o de enfermagem e o operacional, no serviço de alimentação através de ações 
de formação para o efeito. Mantendo-se, porém, a necessidade de avaliação do progresso 
verificado em cinco entidades (o Centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E., o Hospital de São 
Teotónio, integrado no Centro Hospitalar Tondela-Viseu, o Centro Hospitalar de Cascais, o 
Hospital Cândido de Figueiredo, integrado no Centro Hospitalar Tondela-Viseu e o Hospital do 
Montijo, integrado no Centro Hospitalar do Barreiro Montijo) 

 

3.5.   FISCALIZAÇÃO  

A IGAS detém competência própria para a fiscalização de Unidades Privadas de Serviços de 
Saúde (UPSS) desde 1 de agosto de 2007, pese embora o facto de, entretanto, terem sido 
publicados vários diplomas a conferirem competências em áreas específicas a outras entidades. 

Acresce que, por força do PREMAC, a IGAS viu reforçada esta área com a atribuição de 
competências em matéria de fiscalização das unidades de prestação de cuidados de saúde do 
sector privado e social, no domínio das dependências e comportamentos aditivos. 

Assim sendo, através das atividades desenvolvidas pela Equipa Multidisciplinar de Fiscalização 
(EMF) junto dos operadores privados, com o envolvimento institucional de outras entidades 
competentes, obtiveram-se consideráveis ganhos em saúde para a população em geral, 
verificando-se a quase plena correção de todas as não conformidades detetadas, sem prejuízo 
de uma atuação imediata nos casos de existência de perigo para a saúde pública, 
designadamente, através do encerramento de unidades e da suspensão das atividades em 
causa, bem como da eliminação de dispositivos médicos desadequados ou materiais e 
medicação fora de prazo de validade. 

No que respeita a áreas específicas, cuja participação da IGAS lhe está legalmente conferida ou 
protocolarmente acordada, como sejam da Procriação Medicamente Assistida, da Interrupção 
Voluntária da Gravidez, dos Tecidos e Células e do Sangue, a EMF atuou com as Autoridades 
competentes nas respetivas áreas (caso da ASST e da DGS que lhe sucedeu, sendo certo que em 
2012 não se realizaram ações no âmbito da PMA por razões ligadas ao funcionamento do 
CNPMA), bem como com o envolvimento de profissionais externos especialistas, podendo 
igualmente afirmar-se que o objetivo perseguido de alcançar serviços de qualidade, muito 
embora, deficiências estruturais, obstaculizem por vezes a implementação de novas regras e 
atitudes, foi, profícua, no sentido da melhoria contínua no caminho da excelência. 

As ações inspetivas abrangeram entidades prestadoras de cuidados de saúde, públicas e 
privadas, em domínios diversos, como sejam: 
 

 Inspeções aos estabelecimentos oficiais que realizam IVG (17 estabelecimentos); 

 Fiscalizações aos estabelecimentos oficialmente reconhecidos para a prática de IVG (3 
estabelecimentos); 

 Fiscalização/Auditoria à execução de protocolos/contratos de prestação de serviços 
celebrados entre os estabelecimentos oficiais (instituições do Serviço Nacional de Saúde) 
de Portugal Continental e a Clínica dos Arcos para a realização de IVG (19 entidades); 

 Fiscalizações às unidades de prestação de cuidados de saúde do sector privado e social, na 
área das dependências e comportamentos aditivos (20 unidades); 

 Inspeções a Serviços de Sangue do SNS, em articulação com a autoridade competente (2 
Serviços); 
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 Inspeções a Serviços Manipuladores de Tecidos e Células, em articulação com a 
autoridade competente (3 Serviços); 

 Inspeções à implementação do Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infeção 
Associada aos Cuidados de Saúde (PNCI) nos Hospitais Públicos do território continental, 
na sequência da ação inspetiva realizada neste domínio em 2011 (8 estabelecimentos); 

 Fiscalizações à implementação do Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infeção 
Associada aos Cuidados de Saúde (PNCI) nas Unidades Privadas de Serviços de Saúde com 
internamento, do território continental, na sequência da ação inspetiva realizada neste 
domínio em 2011 (8 unidades); 

 Inspeção à implementação, pelos Agrupamentos de Centros de Saúde de Portugal 
Continental, do Novo Regime Jurídico de Segurança contra Incêndios em Edifícios (72 
entidades); 

 Fiscalização à implementação, pelas Unidades Privadas de Serviços de Saúde com 
internamento de Portugal Continental, do Novo Regime Jurídico de Segurança contra 
Incêndios em Edifícios (72 unidades); 

 Inspeções à implementação, em três Hospitais Públicos de Portugal Continental, do Novo 
Regime Jurídico de Segurança contra Incêndios em Edifícios, na sequência da ação 
inspetiva realizada neste domínio em 2011; 

 Fiscalizações de sete clínicas e consultórios de Medicina Dentária; 

 Fiscalizações no domínio do controlo metrológico dos instrumentos de pesagem utilizados 
nos estabelecimentos de saúde públicos e privados, em colaboração com a ASAE (4 
entidades públicas e 3 unidades privadas).   

Em termos de prevenção, a IGAS privilegiou uma atuação tanto quanto possível abrangente, 
tendo, por um lado, tratado todas as reclamações recebidas e que visavam unidades privadas de 
serviços de saúde (UPSS), desenvolvendo ações de fiscalização aos casos concretos ou 
procedendo, em função das competências próprias de outras entidades, ao seu 
encaminhamento para tais entidades. 

Para além das já acima mencionadas, acresce referir a realização de ações de fiscalização 
conjuntas com outras entidades, nomeadamente com o INFARMED e com as Autoridades de 
Saúde, a seu pedido. 

Em todas as ações inspetivas em que a vertente clínica dos aspetos a verificar o justificava, e 
cujo número de intervenções se pode observar no quadro seguinte, a IGAS integrou nas 
respetivas equipas, nos termos da alínea l), do n.º 1, do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 33/2012, de 
13 de fevereiro (LOIGAS), médicos peritos de várias especialidades.  

QUADRO 19 – INTERVENÇÃO DE MÉDICOS PERITOS EM AÇÕES INSPETIVAS REALIZADAS PELA EMF – 2012 

EMF – 2012 

 Intervenções de Peritos 

Especialidade N.º de Peritos N.º de Intervenções Periciais % 

Medicina Dentária 6 7 18,9% 

Saúde Pública 7 10 27,0% 

Ginecologia/Obstetrícia 7 19 51,4% 

Microbiologista 1 1 3% 

Total 21 37 100% 

Nota:  Acrescem as intervenções periciais efetuadas no âmbito da área Disciplinar mencionadas no presente 
documento. 
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INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ NOS ESTABELECIMENTOS OFICIAIS 

No ano de 2012, as inspeções em referência incidiram em 17 estabelecimentos oficiais onde se 
realiza IVG por opção da mulher nas primeiras 10 semanas, abrangendo 16 entidades que, no 
ano de 2010, já tinham sido alvo de inspeção por parte da IGAS, na sequência da entrada em 
vigor da Lei n.º 16/2007, de 17 de abril e da Portaria n.º 741-A/2007, de 21 de junho, sendo 
agora inspecionadas em regime de reavaliação, uma vez que se encontra definido que cada 
estabelecimento deveria ser objeto de ação inspetiva pelo menos uma vez de dois em dois anos. 

As ações realizadas em 2012 tiveram como objetivos o modo de acesso à consulta de IVG, a 
caracterização e organização da consulta/serviço de IVG, a organização e elementos do processo 
clínico das utentes que realizaram IVG, tendo em vista a verificação do cumprimento da lei. 

Importa referir que, a fim de se proceder a uma boa e rigorosa análise das questões implicadas, 
foram designados peritos médicos especialistas de Ginecologia/Obstetrícia para integrarem as 
equipas inspetivas. 

GRÁFICO 8 – IVG REALIZADAS EM PORTUGAL (DADOS OFICIAIS) 
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No decorrer das ações inspetivas detetou-se que o número de IVG constantes do relatório da 
DGS relativo ao ano de 2011 não é, na maioria das situações, coincidente com o número 
facultado pelas entidades inspecionadas, resultando, no cômputo das 17 instituições 
referenciadas, um acréscimo de 657 IVG. Assim, resulta que o total nacional (Regiões 
Autónomas incluídas), será de 20.459 IVG, das quais 5.380 realizadas pelas 17 instituições7. 
inspecionadas. 

Face aos dados mencionados, o número total de IVG realizadas nas instituições visitadas (5.380), 
representa cerca de 27,56% das IVG efetuadas por opção da mulher em Portugal Continental 
(20.175) e cerca de 39,48% do total nacional (13.626), excluindo Regiões Autónomas e privados. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Tal discrepância assenta em elementos não reportados pelas instituições, à data de encerramento por parte da DGS 

para execução do relatório, ou a dados remetidos pelas instituições como sendo IVG por opção da mulher quando, na 
realidade, não o são.   
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Nos termos da Portaria n.º 741-A/2007, de 21 de junho, constata-se que para os 
estabelecimentos de saúde oficiais não existem exigências no que respeita a reconhecimento de 
aptidão para a realização da IVG como se impõe para as entidades privadas. 

Os dados recolhidos no conjunto das ações de inspeção, permitiram apurar que, no ano de 2011, 
os estabelecimentos oficiais foram responsáveis pela realização de 69% das interrupções 
voluntárias, cabendo aos estabelecimentos oficialmente reconhecidos os restantes 31%, como 
se pode observar no gráfico a seguir. 

GRÁFICO 11 – TOTAL DE IVG REALIZADAS NO SNS VS. TOTAL DE IVG REALIZADAS EM ENTIDADES PRIVADAS 

(DADOS OFICIAIS DA DGS)  
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Resulta do gráfico anterior que o sistema público, pese embora a escassez de recursos e a 
necessidade de reorganização e de reafectação que esta prática implicou e considerando ainda o 
elevado número de profissionais que exerceu o seu direito de objeção de consciência, tem 
procurado dar resposta a esta realidade no sentido da realização do aborto seguro. 

Com base no que pôde ser observado nas inspeções realizadas, a forma como as instituições 
públicas têm dado resposta a esta nova exigência, não reveste uma forma homogénea, já que 
nem sempre a organização dos recursos é feita através da constituição de verdadeiras equipas 
multidisciplinares para esta atividade, existindo sim, uma disponibilização de tempo por parte de 
alguns profissionais para a sua realização, em instalações que nem sempre são exclusivas para a 
prática da IVG. 

Da recolha de dados obtida a partir de uma amostra aleatória de processos clínicos8, a qual se 
definiu previamente que seria de 12% do número total de IVG realizadas por entidade, num 

                                                           
8
 Em suporte de papel 

GRÁFICO 10 – TOTAL IVG REALIZADAS NAS ENTIDADES VISITADAS VS. 

TOTAL DE IVG REALIZADAS EM PORTUGAL (EXCLUINDO RA) 

GRÁFICO 9 – TOTAL IVG REALIZADAS NAS ENTIDADES VISITADAS 

VS. TOTAL DE IVG REALIZADAS EM PORTUGAL (EXCLUINDO RA E 

PRIVADOS) 
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mínimo de 25 processos e sem prejuízo de número superior, foram analisados 700 processos 
clínicos, repartidos da forma descrita no quadro que se segue. 

QUADRO 20 - N.º DE IVG REALIZADAS EM 2011 (ESTABELECIMENTOS INSPECIONADOS) VS. N.º PROCESSOS 

ANALISADOS 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA AÇÃO RESULTARAM AS SEGUINTES RECOMENDAÇÕES: 

Sem esquecer que nos reportamos a entidades para cuja prática da IVG por opção da mulher se 
não exige qualquer reconhecimento de aptidão, já que as mesmas, porque públicas, gozam de 
uma presunção legal, sendo consideradas pelo legislador como estabelecimentos oficiais aptos 
para tal prática, entende-se, no entanto, que, para além da estrutura mínima, é necessário que 
as instalações e equipamentos sejam adequados, caso a caso, ao movimento assistencial, 
devendo existir planos de monitorização da qualidade dos cuidados prestados. 

Assim e relativamente aos Recursos Humanos há que: 

 Criar equipas multidisciplinares (médicos, enfermeiros, psicólogos e técnicos superiores 
de serviço social), horários flexíveis e disponibilidade de contactos mais acessíveis (linhas 
diretas para a consulta de IVG, telemóveis, por exemplo); 

 Proceder à reorganização dos serviços de G/O por forma a afetar profissionais não 
objetores à consulta de IVG, diminuindo assim, o volume de mulheres a referenciar para o 
privado; 

 Proporcionar formação profissional em aspetos técnicos e de aconselhamento; 

Estabelecimentos 
Inspecionados 

N.º de IVG/ 2011 - 
DGS (a) 

N.º de IVG/ 2011- 
Entidades (b) 

N.º de Processos 
Analisados 

REGIÃO NORTE 

Estabelecimento 1 165 163 25 

Estabelecimento 2 168 200 25 

Estabelecimento 3 92 185 25 

Estabelecimento 4 268 241 29 

Estabelecimento 5 530 534 65 

Estabelecimento 6 122 135 25 

Estabelecimento 7 213 213 26 

Estabelecimento 8 9 73 25 

REGIÃO CENTRO 

Estabelecimento 9 160 162 25 

Estabelecimento 10 105 108 25 

Estabelecimento 11 294 296 36 

Estabelecimento 12 299 299 36 

REGIÃO LVT 

Estabelecimento 13 759 759 91 

Estabelecimento 14 49 225 27 

Estabelecimento 15 412 613 74 

Estabelecimento 16 429 545 65 

REGIÃO ALGARVE 

Estabelecimento 17 585 629 76 
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 Promover formação em organização e registo de processos; 

 Realizar reuniões periódicas para discussão e reflexão; 

 Elaborar protocolos de atuação. 

Os recursos humanos devem existir em número suficiente para dar resposta à procura e facilitar 
a acessibilidade às consultas. 

Os horários devem ser flexíveis e encontrarem-se devidamente publicitados de modo a permitir 
a satisfação da acessibilidade. Deve ser promovida uma atualização do portal da DGS, relativa à 
consulta de IVG, com discriminação para cada estabelecimento oficial de IVG, dos dias e horários 
da consulta, profissionais de saúde adstritos a essa consulta (médicos, enfermeiros, psicólogos e 
assistentes sociais) com contactos telefónicos disponíveis para marcação de consulta. 

Promover a reformulação dos protocolos existentes e adequá-los às novas realidades dos 
serviços, face à atual situação organizacional dos mesmos por forma a garantir uma articulação 
eficaz com os CS da área de referência das entidades hospitalares, de modo a possibilitar a 
realização quer da consulta prévia, quer da consulta de planeamento familiar após alta da 
consulta de IVG, contribuindo assim para uma melhor reorganização dos serviços onde se 
realizam as IVG. 

Quanto à organização e funcionamento entende-se que a Consulta Prévia deverá estar 
organizada e dispor de equipa multidisciplinar (no mínimo com médico e enfermeiro e, 
preferencialmente, incluindo psicólogos e técnicos superiores de serviço social). É nesta consulta 
que deve ser discutida a escolha e o início de um método contracetivo. 

Na quase totalidade das entidades inspecionadas, a consulta de IVG é uma consulta aberta 
sendo admitidas utentes de qualquer proveniência, inserida ou não na área de influência da 
instituição. Este facto possibilita que as utentes possam fazer várias IVG em diferentes 
instituições do território continental, situação que dificulta o rastreio do número de interrupções 
da gravidez efetuadas por cada mulher, tanto mais que pelas instituições, regra geral, não é 
efetuada uma avaliação sistemática das recorrências. 

Nestes termos, considera-se que deverão ser instituídos mecanismos que permitam detetar e 
controlar as IVG recorrentes, por exemplo, reforço do aconselhamento em contraceção, 
sugerindo avaliação psicológica para entender as resistências que algumas mulheres têm em 
relação aos métodos contracetivos. 

Da análise dos processos, é de salientar a necessidade de efetuar registos mais completos. 

Deve ser formalizado o protocolo de atuação clínica da IVG medicamentosa, tornando-o 
disponível e facilmente acessível a todos os profissionais de saúde, a fim de dar cumprimento às 
normas preconizadas no protocolo de atuação elaborado pela DGS. 

A toma hospitalar do mifepristone, junto a um técnico de saúde que não necessariamente um 
médico tem de ser promovida em todas as situações, e tal tem que ser efetivamente registado 
no processo clínico. 

Deverá ser prestada informação clara e sucinta, preferencialmente sob a forma escrita, à utente 
aquando do fornecimento de misoprostol, otimizando a correta autoadministração deste 
fármaco pela utente em ambulatório no seu domicílio. 
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Deverá ser reforçado, junto da utente, o carácter essencial da consulta de revisão precoce para, 
após avaliação da conclusão do processo completo de IVG, informar a mulher das possibilidades 
contracetivas/de esterilização disponíveis, garantindo, assim, uma livre e informada escolha da 
mulher a uma contraceção eficaz adequada, que impeça potenciais recorrências à IVG. 

Nesse sentido é fundamental assegurar a escolha de um método eficaz de contraceção após o 
aborto, pelo que a articulação com os cuidados de saúde primários é imprescindível, para que as 
consultas de planeamento familiar se possam realizar, seja nos centros de saúde, seja nos 
hospitais, procurando diminuir desta forma as faltas à consulta. 

Deverá garantir-se, tal como está contemplado na legislação da IVG, uma consulta de 
planeamento familiar após alta da consulta de IVG, permitindo dar continuidade na vigilância, 
bem como avaliar a adesão da utente à contraceção prescrita, impedindo assim as recorrências 
à IVG. Poderá ser solicitado à ARS territorialmente competente a indicação de estabelecimentos 
de saúde oficiais que garantam este seguimento posterior destas utentes. A utente deverá 
entregar, na última consulta de IVG, um comprovativo dessa marcação. 

Deve ser efetuada anualmente estatística da consulta de IVG, que abranja, nomeadamente, 
recorrências e complicações, entre outras. 

Mantém-se o entendimento de que deverão ser instituídos mecanismos que permitam detetar e 
controlar as interrupções voluntárias da gravidez recidivas, e que seria de equacionar o 
pagamento de uma taxa moderadora, que terá um efeito moralizador no acesso à IVG, 
pretendendo-se com isto que esta interrupção não seja vista como um método anticoncecional, 
mas sim como um recurso para resolução de uma situação pontual. 
 
INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ NOS ESTABELECIMENTOS OFICIALMENTE 
RECONHECIDOS 

No ano de 2012 as fiscalizações em referência incidiram, inicialmente, em dois dos três 
estabelecimentos privados onde se realiza IVG por opção da mulher nas primeiras 10 semanas, 
abrangendo as mesmas entidades que já haviam sido alvo de fiscalização por parte da IGAS, na 
sequência da entrada em vigor da Lei n.º 16/2007, de 17 de abril e da Portaria n.º 741-A/2007, 
de 21 de junho, uma vez que fora definido que cada estabelecimento deveria ser objeto de ação 
de fiscalização, pelo menos, uma vez de dois em dois anos. 
 
Com efeito, em 2012, encontravam-se reconhecidas oficialmente, para a realização de IVG ao 
abrigo da alínea e) do artigo 142.º do Código Penal, três entidades privadas, a saber: SAMER 
AMES, S.A. (Clinica dos Arcos), Hospital dos SAMS – Serviço de Assistência Médico-Social do 
Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas e SOERAD – Sociedade de Estudos Radiológicos, Lda.. Esta 
última obteve reconhecimento de aptidão para realização de IVG em 20/03/2012, motivo pelo 
qual não foi, desde logo, prevista nas ações a efetivar, uma vez que as mesmas incidiam, em 
parte, sobre a atividade dos estabelecimentos no ano de 2011. 
 
De todo o modo, esta entidade veio a ser objeto de ação de fiscalização em 2012, na sequência 
de uma denúncia que colateralmente a envolvia, tendo sido avaliados os recursos e os 
procedimentos afetos, encontrando-se à data da ação com carência de recursos humanos para 
assegurar a atividade fruto da saída de um médico especialista. De referir que até àquela data 
tinham realizado duas IVG, analisando-se um dos processos clínicos subjacente.  
 
Relativamente às duas entidades inicialmente previstas fiscalizar (Clinica dos Arcos e Hospital 
dos SAMS) e a fim de proceder a uma boa e rigorosa análise das questões implicadas, foram 
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designadas peritas médicas das especialidades de Ginecologia/Obstetrícia e Saúde Pública para 
integrarem as equipas inspetivas. 
 
Face aos dados oficiais, os dois estabelecimentos oficialmente reconhecidos que reportaram a 
realização de IVG por opção da mulher em 2011, no seu conjunto, foram responsáveis pela 
efetivação de 6.549 IVG ao abrigo da legislação já referida. 
 
Além daquelas entidades há que ter em conta os hospitais públicos, responsáveis no ano de 
2011, por 13.253 IVG ancoradas na mesma alínea.  
 

GRÁFICO 12 – IVG REALIZADAS EM PORTUGAL (DADOS OFICIAIS) 

 
Quanto à realidade nas UPSOR para a realização de IVG fiscalizadas, esta é díspar, porém temos 
de ter em conta as diferentes realidades de cada uma das entidades, nomeadamente na ótica 
dos seus utilizadores. 
 
Na Clínica dos Arcos o número de IVG realizadas (6.460) é muito elevado, comparativamente 
com o praticado no Hospital dos SAMS (89), contudo importa ter presente que a primeira se 
encontra direcionada, particularmente, para a realização de IVG, recorrendo aos seus serviços, 
na sua grande maioria, utentes referenciadas pelo SNS, uma vez que os estabelecimentos oficiais 
tem protocolos celebrados com a clínica para o efeito, enquanto ao Hospital SAMS, apenas 
recorrem utentes a título particular ou beneficiárias do SAMS. 
 
No decorrer das ações, detetou-se que o número de IVG constantes do relatório da DGS relativo 
ao ano de 2011 não é, coincidente com o número facultado pelas entidades fiscalizadas, 
resultando, no cômputo das instituições referenciadas, um acréscimo de 97 IVG. Assim, resulta 
que o total nacional, será de 20.556 IVG, das quais 6.646 realizadas pelas instituições 
fiscalizadas. 
Tal discrepância assenta em elementos não reportados pelas instituições, à data de 
encerramento por parte da DGS para execução do relatório, ou a dados remetidos pelas 
instituições como sendo IVG por opção da mulher quando, na realidade, não o são.   
Acresce que o número total mencionado (20.556 IVG) resulta também de um acréscimo de 754 
IVG realizadas nas instituições hospitalares inspecionadas em 2012. 
 
Face aos dados indicados, o número total de IVG realizadas nas instituições fiscalizadas (6.646), 
representa cerca de 32% das IVG efetuadas por opção da mulher (20.556), correspondendo os 
abortos realizados nas UPSOR aproximadamente a 1/3 do total de IVG realizadas no País. 
Da recolha de dados subjacente à avaliação dos processos clínicos foi obtida a partir de uma amostra 
aleatória, tendo sido definido previamente que a mesma seria de 5% do número total de IVG 
realizadas por entidade, num mínimo de 25 processos e sem prejuízo do número percentual 
poder ser superior, o que resultou na análise de 369 processos clínicos, repartidos da forma 
descrita na tabela que se segue. 
 
 

13.253; 67% 6.549; 33% 

IVG realizadas nos Estabelecimentos 
Públicos 

IVG  realizadas nos Estabelecimentos 
Privados 
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QUADRO 21 - N.º DE IVG REALIZADAS EM 2011 (ESTABELECIMENTOS INSPECIONADOS) VS. N.º PROCESSOS 

ANALISADOS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A análise da amostra relativa aos processos clínicos dos estabelecimentos visitados permitiu 
concluir que a maioria dos registos clínicos traduz uma melhor organização e metodologia de 
procedimentos relativamente aos anos anteriores, porém, são ainda reveladores de algumas 
lacunas que carecem de ser corrigidas. 
 
A este propósito importa salientar que, pese embora as duas entidades se tenham empenhado 
em cumprirem as recomendações da IGAS efetuadas em fiscalizações anteriores e que em 
grande parte tal tenha sido alcançado, não podemos deixar de reconhecer que o Hospital do 
SAMS apresentou uma melhoria mais significativa do que a Clínica dos Arcos. 
 
Com efeito os registos clínicos carecem ainda de melhoria no que respeita à sua completude, 
devendo ser promovida a sua sistematização e a fiabilidade dos respetivos registos, uma vez que 
nem sempre se constatou a marcação de consulta de planeamento familiar, nem a prescrição de 
métodos contracetivos, os quais têm de ser garantidos, como aliás decorre da própria lei. 
 
Verificou-se que o prazo para a realização da IVG, que deve ocorrer até 5 dias após a entrega do 
consentimento informado9, não foi cumprido em 51% das situações. Importa referir a existência 
de situações em que o prazo não foi cumprido de acordo com critérios médicos, devidamente 
declarados no processo, embora estas situações sejam escassas. 
 
Nos dois estabelecimentos visitados, é dada à mulher a possibilidade de escolha de optar entre 
IVG cirúrgica e IVG medicamentosa, sendo que num deles (Clínica dos Arcos) predomina a IVG 
cirúrgica, uma vez que apenas realizam IVG medicamentosa, até às sete semanas ou por opção 
da mulher. 
 
A opção pela IVG cirúrgica na Clínica dos Arcos deve-se, por um lado, à enorme experiência dos 
médicos na técnica de evacuação uterina e por outro, face à logística necessária ao aborto 
medicamentoso, que é mais pesada para um Estabelecimento Privado, sem serviço de Urgência 
ou equipa clínica em permanência, como é o caso em referência. De salientar que a Clínica dos 
Arcos realizou em 2011, 33% do total de IVG efetuadas em Portugal. Face à fiscalização levada a 
efeito em 2010, relativa à atividade desenvolvida em 2009, cumpre reconhecer que houve um 
grande empenho no que toca à realização da IVG com recurso ao método medicamentoso, 
verificando-se um aumento de aproximadamente 84%. 
Importa referir, no que diz respeito a utentes recorrentes, que nos processos analisados apenas 
se verificaram recorrências na Clínica dos Arcos. Com efeito, constatou-se que 69 mulheres 
realizaram mais do que uma IVG, conforme se ilustra na tabela abaixo. De salientar que sete 
ocorreram já em 2012.  
 
 

                                                           
9 de acordo com o disposto no n.º2 do artigo 19º da Portaria n.º 741-A/2007, de 21 de Junho 

Estabelecimento Localidade N.º de IVG Realizadas em 
2011 

(Por opção da Mulher) 

N.º de Processos 
Analisados 

Hospital dos 
SAMS 

Lisboa 86 25 

Clínica dos Arcos Lisboa 6.560 344 

Total de IVG 6.649 369 
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QUADRO 22 – RECORRÊNCIAS VERIFICADAS NOS PROCESSOS ANALISADOS/ANO 
 

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

N.º 
Recorrências 

3 9 12 26 12 7 69 

 
A IVG não é um método contracetivo, é um ato médico. 
No entanto, podemos afirmar, que em grande parte, das mulheres que solicita IVG, houve falha 
de contraceção, ou porque não a utilizou, ou porque a utilizou de forma incorreta. Um dos 
objetivos perseguidos pelos diplomas que regulamentam a prática da IVG à luz do 
enquadramento legislativo dado pela despenalização da IVG realizada por opção da mulher, nas 
primeiras 10 semanas de gravidez (vide Circular Normativa n.º 9/SR de 21/06/2007 da DGS) é, 
associando o aborto à contraceção, promover um aconselhamento que leve a mulher a preferir 
a contraceção, a escolher o método adequado ao seu quotidiano e aprender a utilizá-lo 
corretamente, devendo as Entidades onde se pratica IVG dispor de folhetos informativos sobre 
os diversos meios contracetivos (femininos e masculinos) e sobre o aborto, sendo igualmente 
imprescindível o encaminhamento das utentes para a Consulta de Planeamento Familiar. 
 
 
FISCALIZAÇÃO/AUDITORIA À EXECUÇÃO DE PROTOCOLOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CELEBRADOS ENTRE OS ESTABELECIMENTOS OFICIAIS (INSTITUIÇÕES DO SERVIÇO 
NACIONAL DE SAÚDE) DE PORTUGAL CONTINENTAL E A CLÍNICA DOS ARCOS PARA A 
REALIZAÇÃO DE IVG 

A ação em referência foi prevista no Plano de Atividades da IGAS para 2012, incidindo sobre a 
execução de acordos/contratos com a SAMER AMES, SA, com a designação comercial de Clínica 
dos Arcos, para prestação de cuidados de saúde na área da IVG, a todas as utentes do SNS que 
lhe forem referenciadas pelas entidades com quem contratualizou aquela prestação de serviços, 
tendo por base a execução dos acordos no ano de 2011. 
 
Com efeito, no contexto das IVG realizadas em estabelecimentos oficialmente reconhecidos, e 
como se pode observar no gráfico a seguir, os abortos são realizados maioritariamente na 
Clínica dos Arcos, sendo certo que a Clínica da Oiã cessou a sua atividade, no âmbito da IVG em 
2009. 

 
GRÁFICO 13 - IVG REALIZADAS NAS UPSOR 
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No gráfico abaixo podemos constatar que em 2011, comparativamente com 2010, verificou-se 
um aumento do número de IVG, que se traduz nos estabelecimentos oficiais do Continente, num 
incremento de 5,94% e nos estabelecimentos privados de 11,42%. 
 
 

GRÁFICO 14 - IVG REALIZADAS EM 2008/2011 - CONTINENTE - RA - PRIVADOS 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Com efeito, no quadro que se segue verificamos que a Clínica dos Arcos tem vindo a aumentar o 
número de IVG realizadas, contribuindo para isso, sobremaneira os protocolos que a clínica 
estabeleceu com um grande número de estabelecimentos hospitalares do SNS. 
 
 

QUADRO 23 – IVG REALIZADAS NAS UPSOR 
(PERÍODO DE 2008 A 2011) 

 

 
 

Nesta conformidade a auditoria consistiu, essencialmente, em verificar a conformidade, com os 
requisitos legais e contratuais vigentes, dos acordos assinados, no âmbito da realização da IVG, 
entre a Clínica dos Arcos e as instituições hospitalares do SNS situadas em Portugal Continental. 
 
Neste contexto verificaram-se os seguintes aspetos: 
 

a) Se os mecanismos de articulação são os adequados para uma boa gestão de 
referenciação, no sentido de maximizar a resposta às necessidades das utentes; 

b) Se o cumprimento dos contratos/acordos está a ser efetuado de acordo com os 
procedimentos instituídos, garantindo uma boa execução da despesa pública; 

c) Se os serviços faturados e pagos foram integral e efetivamente prestados. 
 

Entidades Ano 
2008 

% Ano 
2009 

% Ano 
2010 

% Ano 
2011 

% 

Clínica dos 
Arcos 

5.072 95,03 5.780 96,77 5.861 98,26 6.560 98,71 

Hospital dos 
SAMS 

80 1,50 80 1,34 104 1,74 86 1,29 

Clínica da Oiã 185 3,47 113 1,89   0,00     

Totais 5.337 100,00 5.973 100,00 5.965 100,00 6.646 100,00 
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A informação referente aos montantes envolvidos com a referenciação de utentes para a Clínica dos 
Arcos, no período de 2009 a 2011, no âmbito da interrupção voluntária da gravidez por opção da 
mulher, reporta um valor total do triénio 2009/2011, de 6.672.265,00€ (seis milhões seiscentos e 
setenta e dois mil duzentos e sessenta e cinco euros, sendo de salientar que apenas dois dos 17 
hospitais representam 54% (HFF, EPE – 38,51% e CH de Lisboa Ocidental – 15,25%) daquele 
montante. 
 
Analisando as variações que se verificaram nos três últimos anos, constata-se que apesar de ter 
havido a nível do montante global ligeiros aumentos (2009/2010 = 7,1% e 2010/2011 = 13,12%), 
regista-se individualmente e na sua maioria, no último período (2010/2011) decréscimos nas verbas 
envolvidas.  
 
Relativamente aos protocolos, cabe ainda referir que, analisados os que se encontram atualmente 
em vigor, celebrados entre a SAMERS AMES, SA e as instituições hospitalares do SNS, constata-se 
que na sua maioria estão incompletos e desajustados face às necessidades das instituições. 
Nesta conformidade, foi manifestada a necessidade de celebração de novos protocolos e de 
cada instituição deve defender os seus próprios interesses, fazendo uma leitura criteriosa do 
projeto de protocolo que lhe for apresentado e negociar as condições que melhor se adaptem às 
necessidade e práticas seguidas, por forma a evitarem-se encargos financeiros por atos médicos 
realizados em duplicado. 
 
Em nota de síntese, e face ao objetivo principal da auditoria que consistiu em verificar a 
conformidade, com os requisitos legais e contratuais vigentes, dos protocolos assinados, no 
âmbito da realização da IVG, entre a CArcos e as entidades hospitalares do SNS, sitas em 
Portugal Continental, foram expressas as seguintes conclusões: 
 

 A faturação emitida pela CArcos relativamente aos processos analisados está conforme os 
atos médicos praticados em cada um dos processos, salvo casos pontuais, pouco 
significativos e alguns deles já objeto de retificação através de notas de crédito; 

 Verificou-se, igualmente, na análise dos processos, que as desconformidades encontradas, 
em número reduzido, ocorreram tanto em prejuízo da clínica como do SNS; 

 A faturação emitida pela CArcos relativamente aos processos analisados está em 
conformidade com a faturação recolhida junto da entidades hospitalares em análise; 

 Cerca de 54% da faturação total de 2011 às entidades10 do SNS (6.672.265,00€) 
corresponde a utentes referenciadas por dois únicos hospitais (HFF, EPE – 38,51% e CH de 
Lisboa Ocidental – 15,25%). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

  Portugal Continental 
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FISCALIZAÇÕES ÀS UNIDADES DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE DO SECTOR PRIVADO E 
SOCIAL, NA ÁREA DAS DEPENDÊNCIAS E COMPORTAMENTOS ADITIVOS 

No segundo semestre de 2012, e no quadro da restruturação orgânica dos serviços do Ministério 
da Saúde, com a extinção do Instituto da Droga e da Toxicodependência, IP (IDT) e a 
transferência de competências a nível da fiscalização deste sector para a Inspeção-Geral das 
Atividades em Saúde (IGAS), esta Inspeção-Geral realizou um conjunto de 20 ações de 
fiscalização a unidades de prestação de cuidados saúde do sector privado e social na área dos 
comportamentos aditivos e das dependências. 

 
Do total dos 20 estabelecimentos fiscalizados, todos eles foram objeto de recomendações 
técnicas por parte dos inspetores da IGAS, sempre tendo por base o disposto na legislação 
aplicável, e segundo uma perspetiva transversal, privilegiando as áreas de segurança e qualidade 
dos serviços de saúde, nomeadamente organização, infraestruturas, instalações, equipamentos 
e funcionamento geral, com impacte direto nas potencialidades de recuperação da população 
abrangida pelas comunidades.  
 
Entre as áreas mais sensíveis, destacaram-se recomendações realizadas no sentido da 
implementação de medidas dirigidas a um melhor acondicionamento e maior controlo dos 
fármacos utilizados nos programas de tratamento, revisão dos procedimentos e da organização 
dos processos administrativos, clínicos e terapêuticos, beneficiação e melhoria de instalações, 
reforço do envolvimento e qualificação de recursos humanos dos estabelecimentos, e 
subsequente avaliação de resultados. 
 
O elevado nível de recetividade e de acolhimento demonstrados pelas comunidades 
terapêuticas objeto de fiscalização ao nível das respostas dadas, as quais ascenderam a 55 % do 
total das intervenções, é revelador da importância da ação desenvolvida, e da necessidade de 
futuras ações, de âmbito ainda mais alargado, de modo a garantir um nível cada vez superior no 
cumprimento dos requisitos legais aplicáveis ao sector, e a correta afetação de recursos 
financeiros a esta prioridade de saúde pública.  

 
Como principal mais-valia de toda a ação de fiscalização, resultou uma significativa e profunda 
transformação nas condições de funcionamento (instalações e equipamentos) com impacto 
direto na qualidade da prestação dos cuidados de saúde de alguns estabelecimentos 
fiscalizados, tendo o recurso à emissão de recomendações técnicas constituído um instrumento 
fulcral para o compromisso e a efetiva responsabilização das comunidades terapêuticas na 
promoção da saúde de toda população utente. 
 

INSPEÇÕES A SERVIÇOS MANIPULADORES DE TECIDOS E CÉLULAS E A SERVIÇOS DE SANGUE 
DO SNS, EM ARTICULAÇÃO COM A AUTORIDADE COMPETENTE 

Dando continuidade às ações inspetivas desenvolvidas em 2009, 2010 e 2011 no domínio do 
sangue e dos tecidos e células, então em articulação institucional e colaboração formal com a 
Autoridade para os Serviços de Sangue e da Transplantação (ASST), a IGAS, realizou, em 2012, 
um conjunto de ações pontuais a pedido da respetiva autoridade competente em resultado da 
nova realidade introduzida pelas recentes alterações orgânicas nesta matéria. 
 
A execução temporal e territorial das cinco ações inspetivas desenvolvidas, abrangendo um total 
de dois serviços de sangue (públicos) e três serviços manipuladores de tecidos e células (uma 
entidade pública e duas privadas), ocorreu, em estabelecimentos do território continental, de 
acordo com o quadro de síntese que seguidamente se insere: 
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Ações Inspetivas IGAS / ASST / DGS 

Período da 
ação (2012) 

Área 
Autoridade 

Competente 
Região Estabelecimentos 

26 de 
janeiro 

Sangue ASST ARS LVT Hospital Beatriz Ângelo 

27 de 
janeiro 

Sangue ASST ARS Norte 
Centro Hospitalar de Trás-os-

Montes e Alto Douro, EPE 

26 e 27 de 
setembro 

Tecidos e 
células 

DGS ARS Norte 
Lusocord, Banco Público de Células 

Estaminais do Cordão Umbilical 

20 de 
outubro 

Tecidos e 
células 

DGS ARS Norte 
Stemmatters, Biotecnologia e 

Medicina Regenerativa SA 

10 e 11 de 
dezembro 

Tecidos e 
células 

DGS ARS LVT 
Bioteca, Preservação de Células 

Estaminais, SA 

 
Este novo ciclo de inspeções a Serviços de Sangue e a Serviços Manipuladores de Tecidos e 
Células incidiu especialmente na avaliação daqueles tendo em vista a concessão das 
competentes autorizações, ou na sua reavaliação técnica, dando-se assim cumprimento às 
disposições legais aplicáveis (designadamente o Decreto-Lei n.º 267/2007, de 24 de julho e a Lei 
nº 12/2009, de 26 de março, nos domínios do sangue e dos tecidos e células, respetivamente). 
 
Das inspeções realizadas e concluídas em 2012, todas na área do sangue, resultou, em síntese e 
quanto ao seu propósito central, a concessão de autorizações condicionadas a dois 
estabelecimentos (por períodos variáveis entre os 2 e os 8 meses), sendo que num deles, em 
simultâneo com a suspensão imediata de exercício de todos os técnicos sem formação 
devidamente comprovada pela respetiva Diretora do Serviço no âmbito da Medicina 
Transfusional e consequente obrigatoriedade de as escalas passarem a ser constituídas por 
técnicos habilitados em conformidade, bem como pela adoção de medidas adicionais de 
segurança. 
Tal como sucedeu nos anos anteriores em resultado de todas as inspeções levadas a cabo neste 
ciclo, e da subsequente implementação das recomendações daí decorrentes, foram atingidos 
substanciais ganhos em saúde, traduzidos, especialmente, no aumento da qualidade e das 
condições de segurança, quer na área do sangue e dos componentes, quer da manipulação de 
tecidos e células, bem como no cumprimento das disposições legais, comunitárias e nacionais, 
aplicáveis. 
 
Para a IGAS, a sua participação nestas ações inspetivas desde o primeiro instante, a sua 
contribuição efetiva no processo de planeamento e de execução das ações, e o próprio valor 
acrescentado daí resultante, quer internamente quer externamente, tem constituído uma mais-
valia importante que credibiliza e dignifica a sua vertente técnica e operacional nas áreas do 
sangue e dos tecidos e células, garantindo sempre rigor e isenção a todos os operadores 
envolvidos. 
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INSPEÇÕES E FISCALIZAÇÕES À IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO E 
CONTROLO DA INFEÇÃO ASSOCIADA AOS CUIDADOS DE SAÚDE (PNCI) NOS HOSPITAIS 
PÚBLICOS E NAS UNIDADES PRIVADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM INTERNAMENTO, NA 
SEQUÊNCIA DA AÇÃO INSPETIVA REALIZADA NESTE DOMÍNIO EM 2011 

O Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infeção Associada aos Cuidados de Saúde 
(PNCI) completou três anos da sua ação em 2010. Considerou-se, por isso, importante proceder, 
tal como previsto, à avaliação intercalar da sua implementação, tanto nas unidades de saúde 
pertencentes ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), como nas pertencentes ao sector privado. 
 
No âmbito desta ação inspetiva de follow-up foram avaliados 16 hospitais, dos quais 8 públicos 
(HPu) e 8 privados (HPr), todos com atividade de prestação de cuidados de saúde a doentes 
agudos, dado serem estas instituições que apresentam maior probabilidade da ocorrência de 
infeções associadas aos cuidados de saúde. Conforme decorre do quadro identificativo que 
seguidamente se insere, enquanto dos 8 hospitais públicos abrangidos, 4 se situavam na ARS do 
Norte (3 deles integrados em Centros Hospitalares), 3 na ARSLVT (todos integrados em Centros 
hospitalares) e 1 Hospital na ARS do Algarve, dos 8 hospitais privados considerados, 4 situavam-
se na ARSLVT, 2 na ARS do Algarve e outros 2 na ARS do Centro: 
  

 
 
Em termos globais, e tal como se verificou na avaliação anterior, poderá dizer-se que a análise 
das respostas dadas pelos HPu e pelos HPr, identifica insuficiências significativas em todos os 
pontos que fazem parte do questionário de avaliação que lhes foi apresentado e que, 
seguidamente, se deixam enunciados: 
 
a) Composição e dinâmica das CCI:  
As circulares normativas da DGS não estão a ser cumpridas no que se refere à disponibilização 
de carga horária aos membros da CCI, elaboração e aprovação do POPCI etc. De um modo geral, 
as CCI não se sentem apoiadas pelos Conselhos de Administração apesar de serem designadas 
como órgãos da assessoria técnica da Gestão. 
 
b) Participação nos programas de VE e auditorias às práticas:  
A participação nos programas de VE é fraca apesar de ser universalmente aceite que a VE é a 
pedra basilar de um programa de controlo de infeção eficaz. Isto é particularmente evidente a 
nível dos hospitais privados. 
 
c) Desenvolvimento de recomendações e normas de boa prática: 
Embora quase todos os hospitais refiram possuir manuais de boas práticas, as normas neles 
contidas são limitadas na maioria das situações e não é possível saber o nível de implementação 
das normas nos serviços. 
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d) Formação: 
A formação é dirigida principalmente aos enfermeiros e assistentes operacionais. É muito 
evidente que os médicos e outros grupos profissionais não participam nos programas de 
formação promovidos pelas CCI. 
 
e) Pareceres técnicos e apoio aos Serviços/Departamentos: 
Também aqui, nem todas as CCI são solicitadas a dar pareceres e não se sabe se as decisões são 
vinculativas.  
 
f) Estruturas e infraestruturas de CI relevantes:  
Das respostas obtidas conclui-se que a articulação com o Programa Regional de Controlo de 
Infeção da ARS apenas existe ao nível da ARS Norte e Algarve. Também a articulação com os 
diversos níveis de cuidados é diminuta e deve ser melhorada.   
 
g)  Avaliação da perceção das CCI relativamente ao apoio da equipa do PNCI na implementação 
do POPCI:  
As respostas a este ponto identificam uma boa comunicação com o PNCI/DGS.  
As normas existentes no microsite do PNCI são de 2004/2005 e as CCI identificaram a 
necessidade da sua atualização.  
 
Finalmente afigura-se evidente que as CCI não têm uma clara noção das suas prioridades, da sua 
responsabilidade na prevenção e controlo das infeções adquiridas no hospital em consequência 
dos cuidados prestados. As repostas refletem, por vezes, algumas incongruências já que, por 
exemplo, se referem fontes de informação para a VE mas não se entende qual o programa de VE 
da Instituição já que a participação nos programas nacionais não é relevante. 
 
Recomendações genéricas:  
 

 A nível de cada Hospital, é essencial que os CA interiorizem a sua responsabilidade pela 
gestão do POPCI, criando as condições necessárias para que as CCI possam implementar 
este Programa após a sua discussão e aprovação pelo Órgão de Gestão; 

 Ao nível das ARS, é essencial que os Programas Regionais de Controlo de Infeção 
funcionem na realidade, conforme estipula a Circular Normativa nº 18/DSQC/DSC, de 
15/10/2007, da DGS onde são indicadas as suas atribuições. A ARS deve também ter um 
papel importante na contratualização com os hospitais, condicionando o financiamento 
aos resultados no Controlo de Infeção. Os indicadores para esse efeito necessitam de uma 
definição muito rigorosa e devem ser realistas, sem esquecer que a origem das Infeções 
Hospitalares (IH) é multifatorial e nem todos os fatores são controláveis;  

 Tornar obrigatória a participação dos hospitais nos programas de VE, de modo a obter 
alguns indicadores, pode ser uma hipótese viável; 

 É importante que sejam desenvolvidas ações para apoiar as CCI na definição das suas 
prioridades e da sua responsabilidade na prevenção e controlo das infeções adquiridas no 
hospital em consequência dos cuidados prestados. 
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Responderam   

Não responderam  

INSPEÇÃO À IMPLEMENTAÇÃO, PELOS AGRUPAMENTOS DE CENTROS DE SAÚDE DE 
PORTUGAL CONTINENTAL, DO NOVO REGIME JURÍDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS 
EM EDIFÍCIOS 

No dia 1 de janeiro de 2009, entrou em vigor o novo regime jurídico de SCIE, regulado pelo 
Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro e pelas Portarias n.º 1532/2008, de 29 de 
dezembro, n.º 64/2009, de 22 de janeiro e n.º 136/2011, de 5 de abril, aplicável às unidades 
prestadoras de cuidados de saúde por força do disposto na alínea a), do n.º 1 do artigo 3º, 
conjugado com a alínea e) do n.º 1 do artigo 8º, ambos do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de 
novembro. 
 
Resulta do novo regime, a necessidade de se proceder à avaliação da implementação nas 
unidades de saúde (ACES e ULS) das medidas determinadas na legislação já referida. 
 
A informação recolhida permitiu-nos apurar um conjunto de 31 respostas (43%), da totalidade 
das entidades (72), não tendo respondido ao questionário uma percentagem considerada muito 
elevada (57%). 
 
 

GRÁFICO 15 – N.º ENTIDADES QUE RESPONDERAM VS. N.º DE ENTIDADES QUE NÃO RESPONDERAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das respostas obtidas, quatro responderam individualmente, isto é, por unidades funcionais que 
integram o ACES (CS, USF, CDP,SASU, UCS, UCSP, USP, UCC), num total de 58 respostas, tendo 
sido os seus dados tratados de forma individual, isto é, no relatório procedemos a duas análises, 
uma que diz respeito às entidades que responderam por ACES/ULS [análise a)] e outra relativa às 
instituições que responderam por unidades funcionais [análise b)],  
 
Acresce que, embora no número de entidades que não responderam, estejam identificadas oito 
entidades da região Centro que não responderam ao questionário as mesmas foram 
consideradas no tratamento dos dados uma vez que a ARS Centro, IP remeteu uma resposta 
abrangendo todos os CS da RC. 
Assim, os dados trabalhados contabilizaram 39 respostas, a que corresponde 54% do universo 
auscultado. 
 
Importa referir que as respostas remetidas por unidade funcional, em número de quatro (ACES 
Grande Por VI – Porto Ocidental; ACES Península de Setúbal – Almada; ULS de Castelo Branco, 
EPE e ULS do Baixo Alentejo, EPE), correspondem a 58 unidades funcionais. 
 
Na análise a), doravante designada por Aa), as entidades responderam na sua maioria de forma 
negativa a todas as questões. 
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Salienta-se, a nível global, a análise que se ilustra no quadro que se segue e que demonstra 
inequivocamente que o incumprimento se situa aproximadamente nos 80% - 85%. 
 

 
 

QUADRO 24 – RESPOSTA DAS ENTIDADES INQUIRIDAS (%) 

 
O mesmo sucede com as entidades que responderam por unidades funcionais, adiante 
designada por Ab), conforme se pode observar no gráfico que se segue. 
Acresce, que nestas entidades, ainda não foi realizado qualquer simulacro. 

 
 
 

GRÁFICO 16 - RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO (SIM/NÃO) 
ACES/ULS (RESPOSTAS POR UNIDADE DE SAÚDE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A realização de simulacros de situações de emergência permite testar e avaliar os resultados da 
aplicação do PEI, que as unidades eventualmente disponham, pelo que se reveste de particular 
importância a sua efetivação.  
 
Na Região Norte foram auscultadas 23 ACES e três ULS, todavia 16 ACES não responderam. O 
ACES Grande Porto VI – Porto Ocidental respondeu por unidades funcionais que integram o 
agrupamento. Assim, nesta região foram analisados dados de 10 entidades a que corresponde 
38% do universo regional inquirido, como se pode observar no gráfico que se segue. 
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Na Aa) que se segue, verificamos que os ACES da RN não deram cumprimento ao disposto na 
legislação atualmente em vigor, não se encontrando implementadas as devidas medidas de 
autoproteção exigíveis no Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios em Edifícios, 
aprovado pela Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro. 
 
 

GRÁFICO 17 - AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO RJSCIE 
REGIÃO DO NORTE - AA) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nas respostas afirmativas encontram-se as das ULS - Alto Minho, EPE; Nordeste, EPE e 
Matosinhos, EPE. Verifica-se ainda, que apenas as ULS procederam à realização de simulacros. 
Relativamente ao ACES Grande Porto VI – Porto Ocidental – Ab) observa-se que na maioria das 
unidades de saúde não se encontram implementadas as medidas de autoproteção. 
 
Acresce referir que alguns ACES referem que os planos de segurança das Unidades do ACES 
estão a ser elaborados conjuntamente com os SST da ARS Norte, IP. 
 
Na Região do Centro foram questionadas 14 ACES e duas ULS. Dos ACES responderam seis e das 
ULS apenas se obteve resposta da ULS de Castelo Branco, EPE. 
O ACES Pinhal Litoral II remeteu a responsabilidade da resposta para a ARS Centro, IP. 
A ARS Centro, IP enviou a esta Inspeção-Geral um email onde refere que têm procedido à 
manutenção de extintores, mas na generalidade não têm tido em conta outros fatores na 
prevenção relativos à segurança contra incêndios, motivados por diversos fatores.  
Assim e, na análise dos ACES da Região Centro, contabilizamos como resposta para os ACES que 
não responderam, a da ARS Centro. 
 
Como se pode observar no gráfico abaixo, na Região Centro, e no qual apenas se refletem as 
Medidas de Autoproteção relativas aos ACES, o novo RJSCIE não se encontra implementado na 
sua generalidade. 
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GRÁFICO 18 – AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO RJSCIE 
ACES DA REGIÃO DO CENTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na Região Centro, a maioria das entidades não deram cumprimento ao disposto na legislação já 
referenciada. 
Na Região de Lisboa e Vale do Tejo foram inquiridos 22 ACES, tendo respondido unicamente dez. 
O ACES da Península de Setúbal I – Almada respondeu por unidades funcionais, tendo sido feita 
a análise dessa entidade em separado - Ab). 
Face aos resultados obtidos e que se encontram espelhados no gráfico que se segue – Aa), 
podemos salientar que na sua maioria as entidades não implementaram o novo RJSCI. 
 

 
GRÁFICO 19 – AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO RJSCIE 

REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO AA) 

 
O ACES da Península de Setúbal I – Almada – Ab), comporta-se da mesma forma que os 
restantes agrupamentos de saúde, isto é, também não implementou as Medidas de 
Autoproteção regulamentadas. 
 
Na Região do Alentejo foram auscultadas cinco entidades (três ACES e duas ULS).  
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Dos ACES inquiridos apenas o ACES do Alentejo Central I respondeu e, de forma negativa a todas 
as questões. 
 
Face aos resultados obtidos verificamos que as medidas de autoproteção se encontram 
implementadas na maioria das unidades de saúde da ULS, todavia, sobressaem de forma 
negativa as questões relativas às ações de formação e aos simulacros. 
 
A ULS do Norte Alentejano, EPE refere cumprir a legislação de SCIE vigente nos dois hospitais e 
16 centros de saúde que a constituem. 
 
Na região do Algarve foi enviado o questionário a três ACES, tendo respondido apenas um (ACES 
do Algarve I – Barlavento). Aquela entidade respondeu de forma negativa a todas as questões 
formuladas, contudo, esclarece que a matéria em questão está a ser elaborada com vista à sua 
implementação, primeiro, no Centro de Saúde de Portimão e, posteriormente, nas restantes 
unidades. 
 
Como resulta do exposto, na maioria das entidades que responderam não se encontram 
implementadas as medidas de autoproteção, pelo que se nos afigura existir muito por fazer, 
face à importância que esta matéria reveste no âmbito da segurança nas unidades onde se 
prestam serviços de saúde e, para integral cumprimento das normas consagradas nos diplomas 
em causa, que inclusivamente preveem a aplicação de coimas em casos de infração ao que se 
encontra estipulado. 
 
Assim, recomenda-se que os ACES/ULS desenvolvam esforços no sentido de dar cumprimento ao 
estabelecido nos diplomas já mencionados, quanto à segurança contra incêndios, quer 
elaborando novos planos de emergência internos, caso os mesmos ainda não existam, quer 
adaptando, às novas regras, os que se encontram em vigor. 
 
Salienta-se ainda que as Entidades devem ministrar formação sobre a matéria em questão e 
envidar todos os esforços no sentido de realizarem os necessários simulacros. 
 
Assim sendo, considera-se pertinente que, a curto prazo, seja efetuada uma reavaliação da 
realidade existente nesta matéria, através da realização de ações inspetivas com deslocação 
efetiva às unidades de saúde que venham a ser selecionadas face às respostas agora obtidas e 
ainda àquelas que não responderam ao questionário, até porque como se pode ler no 
preâmbulo do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, a avaliação do novo regime 
jurídico contra incêndios é particularmente pertinente face a novos fatores de risco, 
decorrentes do envelhecimento da população e da constante migração populacional para as 
cidades.  

 
FISCALIZAÇÃO À IMPLEMENTAÇÃO, PELAS UNIDADES PRIVADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM 
INTERNAMENTO DE PORTUGAL CONTINENTAL, DO NOVO REGIME JURÍDICO DE SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS 

 
A ação de fiscalização levada a efeito pela IGAS teve como finalidade avaliar a existência, nas 
UPSS, de Planos de Emergência Internos implementados, para fazer face a situações de incêndio, 
bem como, verificar a capacidade, prontidão e adequação desses planos, de acordo como 
disposto no Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro e na Portaria n.º 1532/2008, de 29 de 
dezembro. 
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Após análise das respostas rececionadas, verificou-se que duas já não se enquadravam no 
âmbito da ação contabilizando-se apenas 52 respostas (72%), sendo de mencionar que não 
responderam 20 unidades de saúde, a que corresponde 28% das UPSS inquiridas, como se pode 
observar no gráfico seguinte. 
 
 

GRÁFICO 20 – N.º ENTIDADES QUE RESPONDERAM VS. N.º DE ENTIDADES QUE NÃO RESPONDERAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A maioria das entidades respondeu afirmativamente às questões formuladas, assumindo desta 
forma, o cumprimento do disposto na legislação referenciada acima, com exceção da questão 
relativa à realização de simulacros, que obteve resposta negativa por parte da maioria das 
instituições. 
 

GRÁFICO 21 - RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO (SIM/NÃO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A realização de simulacros de situações de emergência permite testar e avaliar os resultados da 
aplicação do PEI, que as unidades eventualmente disponham, pelo que se reveste de particular 
importância a sua efetivação.  
 
Na região Norte foram auscultadas 29 unidades privadas com internamento, todavia 8 não 
responderam. Assim, nesta região foram analisados dados de 21 entidades a que corresponde 
72% do universo regional inquirido. 
 
Nesta região, a maioria das UPSS deram cumprimento ao disposto na legislação atualmente em 
vigor. 
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GRÁFICO 22 - AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO RJSCIE 
REGIÃO DO NORTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na Região Centro foram questionadas 11 unidades das quais apenas responderam seis. 
Como se pode observar no gráfico abaixo, e relativamente às entidades que responderam ao 
questionário, o novo RJSCIE não foi implementado na sua globalidade. Contudo, algumas das 
UPSS referem que o plano de segurança interno se encontra em fase de elaboração ou a sofrer 
ajustamentos de modo a corresponder ao previsto no novo RJSCIE. 
A falha mais significativa evidencia-se nas questões sobre se são ministradas ações de formação 
e se são realizados simulacros 
 

GRÁFICO 23 – AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO RJSCIE 
REGIÃO DO CENTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na Região de Lisboa e Vale do Tejo foram inquiridas 26 entidades, todavia este número resulta 
em 24 unidades, dado que uma está encerrada e outra não possui internamento (apenas 
ambulatório). 
De realçar que das 24 UPSS a abranger, apenas 18 responderam ao questionário. 
Face aos resultados obtidos e que se encontram espelhados no gráfico que se segue, podemos 
salientar que na sua maioria as entidades implementaram o novo RJSCI. Sobressai de forma 
negativa a questão relativa aos simulacros. Com efeito 14 unidades ainda não realizaram aquele 
exercício. 
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GRÁFICO 24 – AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO RJSCIE 
REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na Região do Alentejo foram auscultadas duas UPSS com internamento. As duas unidades 
cumprem o disposto na legislação em vigor para a matéria em apreço, com exceção do Hospital 
da Misericórdia de Évora que refere ter realizado o último simulacro em 2006. Está prevista a 
realização de uma nova ação no último trimestre do corrente ano. 
 
Na Região do Algarve foi enviado o questionário a seis unidades privadas de serviços de saúde, 
tendo respondido cinco delas. De facto, apenas a Clioura não remeteu resposta.  
As cinco entidades responderam que têm o novo RJSCIE implementado. 
 
Pelo exposto, recomendou-se que as UPSS com internamento desenvolvam esforços no sentido 
de dar cumprimento ao estabelecido nos diplomas já mencionados, quanto à segurança contra 
incêndios, quer elaborando novos planos de emergência internos, caso os mesmos ainda não 
existam, quer adaptando, às novas regras, os que se encontram em vigor. 
Salienta-se ainda que as UPSS devem ministrar formação sobre a matéria em questão e envidar 
todos os esforços no sentido de realizarem os necessários simulacros. 
 
INSPEÇÕES À IMPLEMENTAÇÃO, EM TRÊS HOSPITAIS PÚBLICOS DE PORTUGAL CONTINENTAL, 
DO NOVO REGIME JURÍDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS 

Na sequência da inspeção realizada em 2011 sobre esta matéria, em 2012 foram desencadeadas 
ações inspetivas aos três hospitais públicos não respondentes, tendo sido possível constatar que 
as medidas previstas no Novo Regime Jurídico de Segurança contra Incêndios em Edifícios se 
encontram implementadas numa das entidades, ao passo que nas outras duas aquelas estão em 
fase de execução, de acordo com cronograma fixado para esse efeito. 

 

FISCALIZAÇÕES DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DE MEDICINA DENTÁRIA 

Em 2012 realizaram-se ações de fiscalização a sete clínicas de medicina dentária, sendo que em 
cinco delas estava em causa o alegado crime de usurpação de funções, com a consequente 
participação ao ministério público, além da suspensão da respetiva atividade nos casos de risco 
grave para a saúde pública constatada em dois locais. 
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FISCALIZAÇÕES NO DOMÍNIO DO CONTROLO METROLÓGICO DOS INSTRUMENTOS DE 
PESAGEM UTILIZADOS NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICOS E PRIVADOS, EM 
COLABORAÇÃO COM A ASAE 

Em colaboração com a ASAE foram programadas seis ações de fiscalização relacionadas com o 
controlo metrológico dos instrumentos de pesagem utilizados nos estabelecimentos de saúde 
públicos e privados (3 entidades públicas e 3 unidades privadas), a que acresceu a ação piloto 
realizada num hospital de grande dimensão da região de Lisboa, e após a qual, perante a 
realidade verificada, foi entendido adiar a efetivação das ações de fiscalização previstas, e 
solicitar à DGS a emissão de normas relativas aos requisitos de metrologia legal para os 
equipamentos em causa, a difundir pelas unidades de saúde.     

 

OUTRAS AÇÕES 

Sem prejuízo do mencionado supra, é de acrescentar que os elementos da EMF produziram 188 
informações/pareceres em processos de apoio à gestão, intervindo, no ano de 2012, em 203 
“APV”, 66 ”APU”, 22 “ESC” e 12 “PG”. 

De entre as várias situações de acompanhamento objeto dos referidos processos “APV” e “APU”, 
merece especial destaque, quer pelo número de unidades abrangidas, quer pela intervenção e 
pelos fins prosseguidos, o alegado atendimento de utentes por protésicos, o que configura 
eventual crime de usurpação de funções, além do consequente risco para a saúde pública, tendo 
sido vistoriados, com a colaboração das autoridades de saúde e da OMD, vinte e três 
laboratórios de próteses dentárias, em vários casos com a consequente ordem de remoção do 
equipamento de atendimento de utentes, tais como cadeira de dentista e demais material de 
observação, e comunicação ao Ministério Público.  

São, igualmente, de salientar as diligências promovidas, a coberto de processos com a natureza 
referida, junto de 16 entidades públicas, relativamente a situações de acumulação de funções 
envolvendo 194 profissionais daqueles estabelecimentos e cujo exercício funcional, num 
hospital privado do norte de Portugal, havia sido detetado. Os resultados variaram entre a 
instauração de processos disciplinares e a mera regularização dos processos de acumulação de 
funções pelos profissionais. 

 

3.6. INTERVENÇÃO DISCIPLINAR   

Nos termos do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 33/2012, de 13 de fevereiro a Inspeção-
Geral das Atividades em Saúde (IGAS) tem como missão “assegurar o cumprimento da lei e 
elevados níveis técnicos de atuação, em todos os domínios 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”, com as faculdades, para além de outras, de, nos termos das alíneas c), f)  
e g) do n.º 2 do mesmo artigo 2.º, “Auditar as instituições e serviços integrados no MS, ou por 
este tutelados (…)”, “Desenvolver a ação disciplinar em relação aos em serviços e organismos 
integrados no MS ou por este tutelados”, [vide, neste aspeto, nomeadamente, o n.º 3 do artigo 
2.º e as alíneas e), f), g), h), i), j), l) e m) do n.º 1 do artigo 4.º do mesmo diploma] e “Efetuar 
ações de prevenção e deteção de situações de corrupção e de fraude promovendo os 
procedimentos adequados”. 
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No decurso de 2012, a IGAS, no âmbito da atividade desenvolvida em termos de ação e auditoria 
disciplinares, e de acordo com as suas atribuições e competências, direcionou a sua atuação em 
três sentidos fundamentais, a saber: 

 ações de prevenção e deteção de situações de corrupção e de fraude, promovendo os 
procedimentos adequados (numa ótica de otimização dos recursos afetos à área 
disciplinar que por natureza não pode ser programada); 

 ação disciplinar, com tramitação de procedimentos de natureza disciplinar e pré-
disciplinar; 

 orientação e apoio técnico em matéria jurídico-disciplinar, mediante a realização de ações 
pedagógicas e de acompanhamento técnico sobre o exercício da ação disciplinar no SNS. 

 

3.6.1. AÇÕES DE PREVENÇÃO E DETEÇÃO DE SITUAÇÕES DE CORRUPÇÃO E DE FRAUDE 

Nos termos da al. g) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 33/2012, de 13 de fevereiro (lei 
orgânica da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde), a IGAS tem, entre outras atribuições, a de 
realizar ações de prevenção e deteção de situações de corrupção e de fraude, promovendo os 
procedimentos adequados.  

No âmbito do planeamento destas ações foi equacionada a sua vocação para execução de forma 
rápida e expedita, de molde a permitir despistar riscos de fraude, corrupção e infrações conexas, 
com a máxima celeridade possível.  

Sem prejuízo deste entendimento sempre foi considerado que se no decurso destas ações 
fossem detetados indícios de infrações/irregularidades, deveriam ser acionados outros 
procedimentos previstos no diploma orgânico da IGAS (nomeadamente inspeções, auditorias ou 
de natureza disciplinar), que na circunstância se revelassem mais adequados, e/ou, se for o caso, 
efetuada desde logo a competente participação criminal. 

 

As ações de prevenção e deteção de situações de corrupção e de fraude visam, entre outros fins: 

 proceder ao controlo, monitorização e avaliação dos riscos;  

 acompanhar e/ou monitorizar processos negociais relevantes em despesa pública; 

 promover a implementação pelas entidades de medidas de mitigação da corrupção e da 
fraude;  

 formular recomendações às entidades no sentido da implementação de novas medidas de 
mitigação da corrupção e da fraude e;  

 promover os procedimentos mais adequados de combate  ao fenómeno. 

 

Em 2012, foram desencadeadas pela IGAS 17 ações que decorreram em vários estabelecimentos 
hospitalares do SNS/ULS, incluindo unidades no Norte, Centro e Sul do País, nomeadamente nos 
distritos do Porto, Coimbra e Lisboa, a saber: ULSA Minho; ULS Matosinhos; CH Psiquiátrico de 
Coimbra; CH Tondela-Viseu; CHB Vouga – Aveiro; CHED Vouga – S. Sebastião; Hospital Distrital 
da Figueira da Foz; CH Cova da Beira; CHO-Norte- Unidade das Caldas da Rainha; CH Psiquiátrico 
de Lisboa; CH de Lisboa Central – Hospital Curry Cabral; Hospital Distrital de Santarém; Hospital 
Garcia de Orta; Hospital do Espirito Santo – Évora; ULSN Alentejano – Elvas; ULSN Alentejano – 
Portalegre; CH do Barlavento Algarvio. 
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Na globalidade das ações desenvolvidas, e apesar da sua natureza célere e expedita, foi possível 
identificar vários fatores de risco nas diversas áreas, que por vezes os planos internos de 
prevenção de riscos não contemplam adequadamente, a saber: Aprovisionamento, Segurança, 
Logística; Gestão de Recursos humanos; Prescrição Medicamentosa e Gestão da Atividade 
Assistencial, entre outras.  

 

Na sequência da realização das ações, foram identificadas, nalgumas unidades, entre outras as 
seguintes irregularidades: 

 

1. Relativamente a Planos internos de prevenção de riscos de fraude e infrações conexas: 

 

a.) Inexistência do plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas;   

b.) Elaboração do plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas sem a 
intervenção e participação efetiva dos responsáveis pelos serviços; 

c.) Falta de divulgação adequada do plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações 
conexas, designadamente falta de conhecimento pelos responsáveis das áreas de risco ali 
identificadas;  

d.) No tocante à classificação do risco, alguns planos não identificam nenhuma área de risco 
elevado (quando o mesmo se apresenta evidente), entre outras nos serviços de 
tecnologias e/ou sistemas de Informação, em que há risco de fuga de informação ou uso e 
fornecimento de informação de saúde não autorizada a particulares e/ou outras 
entidades, assim como risco de utilização de dados dos sistemas de informação para fins 
privados. 

 

2. Relativamente às áreas do Aprovisionamento, Segurança e Logística, constatou-se: 

 

a.) Armazéns sem portas, ou com excesso de portas com deficiente controlo; não 
inventariação de bens e equipamentos por falta de aplicação informática, facilitando o 
extravio/furto dos mesmos; 

b.) Desperdício na gestão de consumíveis de material informático; 

c.) Falta de controlo na aquisição/distribuição de vinhetas e de blocos de receituário médico; 

d.) Irregularidades relacionadas com o cumprimento dos procedimentos da contratação 
pública, necessidade urgente de uniformização dos programas informáticos, receção e 
saída de bens, sem segregação de funções e gestão do imobilizado; 

e.) Falta de controlo na aquisição/distribuição de vinhetas e de blocos de receituário médico. 

 

3. Quanto à área da gestão dos recursos humanos, foram identificados: 

 

a.) Incumprimento de registos quanto ao horário de trabalho (de médicos), nomeadamente, 
irregularidades e não aplicação na prática do sistema biométrico, por médicos, apesar de 
estar implementado; 
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b.) Irregularidades no processamento de ajudas de custo; irregularidades nos processos de 
acumulações de atividade (pública/privada), nomeadamente, acumulação de funções com 
sobreposição de horários, por parte de médicos. 

 

4. Relativamente a prescrição medicamentosa e gestão da atividade assistencial: 

 

a.) Falta de controlo na aquisição/distribuição de vinhetas e de blocos de receituário médico; 

b.)  A não utilização de prescrição eletrónica sem justificação atendível; 

c.) A receção e saída de medicamentos, por trabalhadores indistintos quer na sua receção 
quer na sua saída. 

 

5. Outras situações: processos de natureza disciplinar com deficiências de instrução.  

 

A apreciação das ações de prevenção e deteção de situações de corrupção e de fraude, 
realizadas em 2012, permitiu promover a emissão de recomendações aos serviços, cujo controle 
de implementação decorre em 2013 e, em alguns casos, perante infrações claramente 
indiciadas, participações às autoridades judiciárias e abertura de procedimentos disciplinares. 

 

3.6.2. AÇÃO DISCIPLINAR 

Tendo o exercício da ação disciplinar como objetivo, essencialmente, a reposição da disciplina e 
a reafirmação dos valores que lhe estão subjacentes – indispensáveis ao funcionamento de 
qualquer organização e mesmo ao desenvolvimento de qualquer atividade – a IGAS, de uma 
forma proactiva, continuou a pautar a sua intervenção neste domínio por uma atuação, além de 
corretiva, sobretudo preventiva e, com salvaguarda daquelas em que a IGAS tinha competência 
instrutória exclusiva ou que se relacionasse com eventuais indiciadas infrações muito graves 
(fraude, corrupção ou atuação assistencial negligente com morte ou sequelas graves), 
remetendo as situações para os responsáveis dos próprios organismos, para efeitos dos 
procedimentos adequados, por lhes competir a eles, em primeira linha, o respetivo exercício do 
poder disciplinar. 

Relativamente à tramitação de procedimentos de natureza disciplinar e pré-disciplinar e atento 
o teor do novo Estatuto Disciplinar, foi feito um considerável esforço no sentido de se conseguir 
maior celeridade na tramitação destes processos. 

Conforme se pode observar no quadro seguinte, foram movimentados, em 2012 no tocante à 
ação relativa à instrução de 440 processos, incluindo a atividade relacionada com a finalização 
dos processos, no âmbito do acompanhamento da execução das penas ou do período de 
suspensão da execução das mesmas, bem como da adoção de medidas recomendadas. 
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QUADRO 25 – MOVIMENTO PROCESSUAL RELATIVO À AÇÃO DISCIPLINAR – 2012 

 

TIPO DE PROCESSO NÚMERO DE PROCESSOS 

Pré-disciplinar 108
11

 

Inquérito 130
12

 

Disciplinar 188
13

 

Revisão 0 

Reabilitação 2 

Contraordenação * 12 

Total 440 

(*) - Processo previsto no art.º 6.º do DL n.º 111/2000, de 4/7 e no art.º 12.º da Lei n.º 18/2004, de 11/5. 

 
No âmbito da atividade instrutória desenvolvida na área disciplinar, foram elaboradas no total 
de 572 peças processuais, destacando-se pela sua importância as discriminadas no quadro 
seguinte. 
 

 

 
 

QUADRO 26 – PEÇAS PROCESSUAIS MAIS RELEVANTES – 2012 
 

INFORMAÇÕES PARECERES QUESITAÇÕES ACUSAÇÕES RELATÓRIOS TOTAL 

210 65 35 60 202 572 

 

Por outro lado, constituindo os processos, cujo objeto se prende com a assistência prestada, 
parte significativa dos processos de natureza disciplinar movimentados na Inspeção-Geral, e 
sendo a prova nos referidos processos de natureza eminentemente técnico-científica, a IGAS 
recorreu, na sua instrução, à intervenção, não só de um assessor médico, como também de 
peritos médicos de diversas especialidades, assumindo esta atividade pericial uma importância 
crucial, quer pelo elevado volume de trabalho que representou (seleção dos elementos a 
apreciar, elaboração de histórias clínicas, formulação de quesitos, emissão de pareceres, 
prestação de esclarecimentos complementares, etc.), quer pelo papel determinante de tais 
pareceres nas decisões finais proferidas nos processos. 

Nos quadros seguintes, dá-se conta da atividade pericial desenvolvida no âmbito da ação 
disciplinar, em termos, respetivamente, de número total de pareceres periciais emitidos e de 
pareceres emitidos por médicos peritos das várias especialidades médicas, quanto a estes, com 
repartição por especialidade. 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Verificou-se um decréscimo do movimento processual pré-disciplinar/ESC - corresponde a 101 ESC; 1 APV; 6 APU 
12

 Corresponde a 2 (2009); 7 (2010); 52 (2011) e 69 (2012) 
13

 Corresponde a 12 (2009); 35 (2010); 95 (2011) e 46 (2012) 
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QUADRO 27 – MOVIMENTO DA ATIVIDADE PERICIAL DA IGAS - 2012 

ORIGEM DOS PARECERES N.º DE PARECERES 

Pareceres Médicos a cargo do Assessor Médico da IGAS  67 

Peritagens Médicas de Especialidades (peritos externos) 34 

Outras Peritagens (enfermagem e de informática) 2 

TOTAL 103 

 

 

QUADRO 28 – PERITAGENS MÉDICAS REALIZADAS POR PERITOS EXTERNOS (POR ESPECIALIDADE) – 2012 

 

ESPECIALIDADE N.º / % PERITAGENS 

Anestesiologia 2 5,88% 

Cardiologia 1 2,94% 

Cardiologia Pediátrica 1 2,94% 

Cirurgia Geral 2 5,88% 

Ginecologia/Obstetrícia 7 20,59% 

Medicina Interna 4 11,76% 

Medicina Geral e Familiar 7 20,59% 

Obstetrícia 1 2,94% 

Oftalmologia 1 2,94% 

Oncologia 2 5,88% 

Ortopedia 1 2,94% 

Pneumologia 1 2,94% 

Psiquiatria 1 2,94% 

Reumatologia 1 2,94% 

Urologia 2 5,88% 

Total Geral 34 100,00% 

 
A atividade da IGAS, em 2012, beneficiou particularmente da informação prestada pela Unidade 
de Exploração de Informação (UEI) do CCF, mesmo antes de ter sido formalmente constituído o 
Grupo de Trabalho de Combate às Irregularidades praticadas nas áreas do Medicamentos e 
dos MCDT. Apesar da intervenção da IGAS a este nível ter sido sobretudo pedagógica, 
esporadicamente foi solicitada a intervenção da UEI no âmbito dos processos de natureza 
disciplinar tramitados em 2012.  

A articulação da IGAS, incluindo no âmbito pré–disciplinar (ESC/APU/APV), implicou um 
aumento das comunicações aos serviços do Ministério da Justiça, das quais quase metade foram 
dirigidas à Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) e as restantes distribuídas pelas 
diferentes diretorias ou serviços de investigação. A articulação com os serviços e os órgãos do 
Ministério da Justiça está associada a um reforço da atividade inspetiva nas áreas da fraude e a 
um aumento do número de denúncias relacionadas com a temática. 

Ainda associado à ação disciplinar desenvolvida, salienta-se, pela sua importância, o 
relacionamento, neste domínio, com os Serviços do Ministério Público, os DIAP, Tribunais e 
Ordens Profissionais (especialmente a dos Médicos e a dos Enfermeiros), seja por motivo das 
participações efetuadas pela IGAS àquelas entidades ou efetuadas pelas mesmas à IGAS, seja 
pela colaboração reciprocamente prestada, em termos de facultação de peças processuais, 
depoimentos prestados, peritagens realizadas, etc. 

Apresenta-se, no quadro seguinte, os números relativos aos atos mais importantes no âmbito do 
referido relacionamento. 
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QUADRO 29 – ATOS MAIS RELEVANTES NO RELACIONAMENTO COM O MP, TRIBUNAIS E ORDENS PROFISSIONAIS 

– 2012 

 

Comunicações da IGAS a órgãos judiciais, de investigação e de Segurança 263 

Comunicações de órgãos judiciais, de investigação e de Segurança à IGAS 220 

Comunicações da IGAS a ordens profissionais 163 

Comunicações de ordens profissionais à IGAS 144 

Total 790 

 

GRÁFICO 25 – NATUREZA DOS PROCESSOS DE INQUÉRITO INSTAURADOS EM 2012 

 

 

No total dos processos de Inquérito instaurados em 2012 (69), a maior parte (30%) teve origem 
em denúncias relacionadas com fraude ou desperdício, acrescendo a estes uma elevada 
percentagem (29%) de processos cuja matéria/objeto está associada/o a irregularidades na 
prescrição de medicamentos, receituário e exames médicos. 

 

GRÁFICO 26 – NATUREZA DOS PROCESSOS DISCIPLINARES INSTAURADOS EM 2012 
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Embora em número inferior, no total dos 46 processos disciplinares novos instaurados em 2012, 
15% estavam associados a irregularidades na prescrição de medicamentos e uma elevada 
percentagem (41%) associada a eventual fraude ou desperdício (aquisição de serviços, 
pagamentos ou recebimentos indevidos, cobrança ou arrecadação de receita, taxas 
moderadoras, etc.). 

 

GRÁFICO 27 – ACUSAÇÕES 2012 – DISTRIBUIÇÃO POR TIPOLOGIA DO ILÍCITO 

 

No total das acusações deduzidas (60), no âmbito dos processos disciplinares tramitados 
durante o ano de 2012 (alguns deles transitados de 2011, uma percentagem significativa (23%) 
envolveu ilícitos disciplinares relacionados com irregularidades na prescrição de medicamentos. 
Observa-se idêntica percentagem no que concerne aos processos de assistência e erro médicos 
(maioritariamente, participados ao Ministério Público). 

 

GRÁFICO 28 – TIPOLOGIA DOS ILÍCITOS PUNIDOS - 2012 
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No total dos ilícitos disciplinares punidos, em 2012, cerca de 25% estavam associados a 
irregularidades/fraude na prescrição de medicamentos (note-se que alguns destes processos 
foram instaurados no ano anterior).  

No enquadramento da pena aplicável em abstrato, em 7 processos a sanção teve natureza 
expulsiva, sendo que num dos casos, esteve associada a fraude na prescrição de medicamentos. 

 

QUADRO 30 – PENAS DISCIPLINARES APLICADAS PELA IGAS, POR TIPO DE ILÍCITO - 2012 

             Penas 
 
 

Tipo  
de ilícito 

Demissão 
Despedimento  

Suspensão Multa Repreensão 
escrita 

TOTAL % 

Assistência médica 1 2 10 2 15 33,33% 

Falta de assiduidade 
4 0 1 1 6 13,33% 

Furto 0 0 0 1 1 2,22% 

Acumulação de funções 

0 1 0 1 2 4,44% 

Fraude  1 2 1 0 4 8,89% 

Prescrição de medicamentos 
/ meios complementares de 
diagnóstico 

1 4 4 2 11 24,44% 

Irregularidades 
administrativas / financeiras 

0 0 0 2 2 4,44% 

Violação de deveres gerais 0 1 2 1 4 8,89% 

TOTAL 7 10 18 10 45 100% 

 
 

3.6.3. REALIZAÇÃO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS 

Quanto à realização de ações pedagógicas e de acompanhamento técnico sobre o exercício da 
ação disciplinar no SNS, nos últimos anos, a IGAS tem dedicado a sua atenção ao apoio técnico- 
jurídico sobre o exercício da ação disciplinar no SNS. 

Tal apoio tem vindo a ser desenvolvido através de diversas formas, nomeadamente mediante 
Workshops organizados sobre a temática (os últimos dos quais em 2007 e 2009) e 
esclarecimentos de questões concretas que por qualquer via lhe são colocadas. Mencione-se 
ainda o ofício circular 1/2009 emitido pela IGAS em 27-1-2009, relativo ao novo Estatuto 
Disciplinar aprovado pela lei nº 58/2008 de 9 de Setembro. 

Em 2012, correspondendo a múltiplas solicitações de apoio técnico e prosseguindo o seu esforço 
de apoio técnico ao SNS nesta área, a IGAS promoveu a realização de ações pedagógicas e de 
acompanhamento técnico sobre o exercício da ação disciplinar no SNS em 23 serviços e 
estabelecimentos hospitalares, abrangendo hospitais e ACES.  

Foram realizadas 23 sessões, tendo como beneficiários trabalhadores de várias categorias, 
quadros superiores, enfermeiros, médicos, e dirigentes de serviços. 

Nestas ações, a temática jurídico-disciplinar foi abordada com apoio de apresentação em 
“Powerpoint” numa perspetiva eminentemente prática, ponderando a realidade concreta das 
Instituições destinatárias e o esclarecimento de dúvidas dos participantes. Atendendo a que o 
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SNS é, eminentemente, uma estrutura vocacionada para servir os cidadãos na área da Saúde, foi 
particularmente enfatizada a sensibilização para o correto exercício do poder disciplinar, o 
cuidado na identificação de potenciais violações de deveres disciplinares, a tramitação de 
processos emergentes de infrações disciplinares, o correto encaminhamento de reclamações 
dotadas de conteúdo jurídico disciplinar, nomeadamente fraude, e corrupção.  

Foram beneficiados cerca de 298 participantes nos 23 estabelecimentos mencionados infra. Este 
trabalho, para além da sensibilização dos intervenientes para a temática em apreço, permitiu à 
IGAS recolher no próprio terreno, a impressão de conjunto transmitida pelos próprios 
participantes, nas quais avultam a perceção da necessidade de maior formação nesta área. 

 

QUADRO 31 – DESIGNAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DO SNS[1]  

Estabelecimento do SNS N.º Formandos 

Aces Algarve I – Central 16 

Aces Algarve II – Barlavento 13 

Aces do Baixo Mondego III 15 

Aces Cávado I – Braga 5 

Aces da Lezíria II 8 

Aces do Alentejo Central II 11 

Aces do Baixo Mondego II 12 

Aces do Baixo Vouga I 19 

Aces do Baixo Vouga II 26 

Aces do Grande Porto I – Santo Tirso Trofa 7 

Aces do Grande Porto II – Gondomar 9 

Aces do Grande Porto III – Valongo 4 

Aces do Grande Porto IV – Póvoa do Varzim-Vila do Conde 19 

Aces da Lezíria I – Ribatejo 9 

Aces Oeste I – Oeste Norte 17 

Aces Oeste Sul 13 

Aces Península de Setúbal I – Almada 12 

Aces Península de Setúbal II – Seixal-Sesimbra 15 

Aces Península de Setúbal III – Arco Ribeirinho 8 

Aces Península de Setúbal IV – Setúbal-Palmela 26 

Aces Pinhal Interior Norte II 17 

Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE 12 

Centro Hospitalar de Leiria-Pombal, EPE 5 

Total 298 

 

A análise dos dados permitiu-nos concluir que a maioria dos participantes (87%) desempenha 
funções na área dos cuidados de saúde primários, é licenciado (55%) e não tem nenhuma 
experiência ao nível do exercício da ação disciplinar (69%); 

                                                           
[1]

 Alguns destes ACES foram objeto de fusão e consequente alteração da designação (cfr. Port. n.º 308/2012, de 9 de 
outubro, Port. n.º 394-A/2012, de 29 de novembro, Port. n.º 310/2012, de 10 de outubro, retificada pela declaração 
de retificação n.º 62, de 2 de novembro e Port. n.º 394-B/2012, de 29 de novembro).  
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Já no que se refere à avaliação da ação propriamente dita, na globalidade os participantes 
ficaram muito satisfeitos com a ação (48% dos formando atribuíram nota 4 neste parâmetro e 
36% atribuiu nota 5). O desenvolvimento da mesma foi para a maioria dos participantes muito 
adequado (50% dos participantes  atribuiu nota 4 neste parâmetro e 29% atribuiu nota 5). A 
ação correspondeu, totalmente, às expetativas da maioria dos participantes  (cerca de 46% dos 
formandos atribuiu nota 4 neste parâmetro e 31% atribuiu nota 5). No que respeita à forma 
como os temas foram abordados, a maioria dos participantes  considerou que estes foram 
abordados de forma totalmente clara (cerca de 50% dos formandos atribuiu nota 5 neste 
parâmetro e 37% atribuiu nota 4). Por último, cerca de 10% dos participantes admite vir a 
aplicar pouco os conhecimentos adquiridos na ação de formação, 31% admite vir a aplicar os 
conhecimentos e cerca de 60% admite vir a aplicar muito os conhecimentos adquiridos.  

 

GRÁFICO 29 – AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO 

 

 

Os participantes que indicaram sugestões, das quais se destacaram no seu conjunto, as 
seguintes. 

a) Ações de formação neste âmbito com maior frequência; 

b) Maior duração da ação de formação (sugestão indicada pela maioria dos formandos); 

c) Elaboração e divulgação de manual sobre os temas abordados na ação de formação; 

d) Apoio jurídico por parte da IGAS, designadamente, no que respeita à instrução de processos. 

 

 

3.7. SERVIÇO INFORMATIVO 

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

Considerando os dados recolhidos no âmbito do atendimento/informativo, ao longo do ano de 
2012 verificou-se um acréscimo de 16,1% face ao ano de 2011, confirmando a tendência de anos 
anteriores, embora mais substancial. 
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QUADRO 32 – RESUMO GLOBAL  

EVOLUÇÃO NO TRIÉNIO 2010/2012 

Ano 2010 2011 
 

2012 
 

N.º de contactos 1.264 1.313 49 3,9% 1.525 212 16,1% 

 

 

ORIGEM DOS PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

Analisando os dados recolhidos e explanados nos quadros e na figura seguinte, verifica-se que os 
contactos efetuados pelos hospitais (17%), pela comunicação social (8,7%), pelos interessados 
na atividade/processos em curso na IGAS (13,7%) e pelos particulares em geral (21,3%), 
mantêm-se como os quatro itens que se têm destacado ao longo dos últimos anos, é de realçar 
estes dois últimos que, face ao ano de 2011, tiveram um acréscimo de 25,1% e de 29,5% 
respetivamente. Temos ainda um item que, embora com uma percentagem de 6,8%, do total 
dos contactos em 2012, face ao ano de 2011 teve um acréscimo14 de 166,7% contrariando, 
assim, a tendência verificada anteriormente, estando este valor diretamente relacionado com 
processos em curso na IGAS, nomeadamente “Inspeções” e “APV” (processos de 
acompanhamento de situações que ocorrem a nível privado) que, entre outras diligências 
levadas a efeito por esta Inspeção-Geral, se solicitou a intervenção da Autoridade Local de 
Saúde, para a realização de vistorias, gerando aí vários contactos, via telefone, para 
esclarecimentos adicionais solicitados por parte daquelas Autoridades de Saúde. 

Neste ponto, cabe realçar o item dos contactos efetuados, pelos particulares em geral, que 
regista um acréscimo face a 2011 de 29,5% (mantendo, assim, a tendência crescente já 
verificada em 2011 face a 2010). Este número é explicável e está diretamente relacionado com 
inúmeros contatos cuja temática central foram as taxas moderadoras e as novas regras de 
isenção, com a publicação e entrada em vigor em 01 de janeiro de 2012 de novos diplomas 
legais15 e que gerou algumas dificuldades junto dos utentes que, se anteriormente eram isentos, 
no ano de 2012 deixaram de o ser, ou então os esclarecimentos prestados, nomeadamente nos 
Centros de Saúde, eram escassos e não sabiam como proceder para que a sua situação fosse 
(re)analisada, a este contexto está também relacionado o acréscimo por parte dos utentes dos 
Centros de Saúde/ACES, se por um lado em 2011 face a 2010 sofreu um decréscimo de 16,7%, no 
ano transato teve um acréscimo de 17,3% face a 2011. 

Pode-se verificar ainda que nos itens interessados na atividade/processos em curso na IGAS e a 
comunicação social registaram tendências opostas, ou seja se em 2011 o primeiro teve um 
decréscimo de 9,2% e o segundo um acréscimo de 15,3% no ano transato o primeiro registou 
um acréscimo de 25,1% e o segundo um decréscimo de 16,5%. 

Quanto aos contactos com origem nas ARS,IP e outros serviços do Ministério da Saúde, verifica-
se um acréscimo face ao ano de 2011 de 61,0% e de 31,0% respetivamente, mais uma vez 
relacionado com ações em curso na IGAS16. 

Para finalizar a análise da procedência dos contactos, há a referir que, no ano transato, a 
tendência decrescente, já registada em 2011, se manteve nos itens utentes dos hospitais (-14%), 

                                                           
14

 Acréscimo este relacionado com várias inspeções, levadas a efeito durante o ano de 2012, nomeadamente o P.º 
48/2012-INS (carta dos direitos de acesso), P.º 42/2012-INS (avaliação dos procedimentos de controlo, cobrança e 
arrecadação das taxas moderadoras), entre outros nomeadamente “APV”. 
15

 Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de novembro e Portaria n.º 311-D/2011 de 27 de dezembro. 
16

 Processos n.º 39/2012-INS - aplicação do regime de impedimentos e incompatibilidades, previsto no novo quadro 
legal das carreiras médicas, n.º 10/2012-AUD, n.º 41/2012-INQ, entre outros. 
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utentes de entidades privadas de saúde (-11,1%) e utentes de outros serviços de saúde públicos 
(-50%).   

 

QUADRO 33 – ORIGEM DO PEDIDO 

2010   Jan. Fev. Mar. Abril Maio Jun. Julh Agos Set Out Nov Dez Total % 2010/2011 

2011   Jan. Fev. Mar. Abril Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total % 2011/2012 

257 Hospitais 20 14 14 18 29 27 19 26 22 38 16 17 260 17,0% 1,2% 3 

41 ARS 3 2 4 1 4 2 9 5 12 9 8 7 66 4,3% 61,0% 25 

39 ACES/ASL 4 2 4 5 16 3 16 4 13 21 10 6 104 6,8% 166,7% 65 

58 Outros Serviços 
do Min. Saúde 

5 2 3 1 8 7 14 3 1 14 9 9 76 5,0% 31,0% 18 

74 Outros Serviços 
Públicos 

8 6 5 3 2 8 19 10 2 6 9 7 85 5,6% 14,9% 11 

43 Entidade 
Privadas de 
Saúde 

3 1 2 0 5 3 4 16 2 4 2 1 43 2,8% 0,0% 0 

70 Utentes 
Hospitais 

9 5 7 11 9 0 4 5 2 4 5 8 69 4,5% -1,4% -1 

75 Utentes 
Centros de 
Saúde (ACES) 

9 7 11 2 5 13 6 6 4 10 8 7 88 5,8% 17,3% 13 

8 Utentes Outros 
Serv. de Saúde 
Públicos 

0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4 0,3% -50,0% -4 

72 Utentes 
Entidades 
Privadas de 
Saúde 

8 5 10 3 2 8 8 7 5 3 2 3 64 4,2% -11,1% -8 

167 Interessados 
Proc. curso 
IGAS 

12 15 15 6 20 17 25 18 20 19 31 11 209 13,7% 25,1% 42 

158 Comunicação 
Social 

7 7 10 7 4 17 23 14 4 20 10 9 132 8,7% -16,5% -26 

251 Particulares –
Geral 

28 28 27 21 31 40 41 27 21 22 24 15 325 21,3% 29,5% 74 

1.313 Totais 116 94 112 79 135 146 188 142 108 170 134 101 1.525 100%   212 

 

 

GRÁFICO 30 – ORIGEM DO PEDIDO 
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GRÁFICO 31 – ORIGEM DO PEDIDO - EVOLUÇÃO NO TRIÉNIO 2010/2012 

 

 

ASSUNTOS VERSADOS NOS PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

Da análise dos dados constantes no quadro e na figura seguintes, verifica-se que mais uma vez, 
os contactos relacionados com a atividade /processos em curso na IGAS é o item com o valor 
percentual mais elevado (52,3% do total dos registos), mantendo assim a tendência crescente 
(+30,9%), já registada em 2011 face ao ano de 2010. De igual modo, mas em sentido oposto, 
temos itens que mantêm a tendência decrescente, nomeadamente os esclarecimentos sobre 
matéria disciplinar, informação/reclamação em que são visados hospitais do SNS e 
informação/reclamação em que os visados são entidades privadas de saúde, registando -29,8%, 
-10,4% e 7,3%, respetivamente, face a 2011, estes dados estão em consonância com a origem 
dos pedidos (ponto 2 da presente informação), assim como a tendência crescente do item 
referente a informação/reclamação visando ARS/ACES com um acréscimo de 25,3% no ano 
transato (sendo que, a temática das taxas moderadoras/isenção, foi a impulsionadora deste 
valor). 

Neste ponto, temos ainda a realçar as reclamações/informações em que os visados são outros 
serviços públicos e outras entidades que, face ao ano de 2011, no ano transato registou um 
acréscimo de 250% e de 18,8% respetivamente. 

Por último e quanto aos assuntos diversos, com 23,7% do total dos contactos registados no ano 
de 2012, mantém a tendência crescente já registada em 2011 embora menor. 

 

 

 

 

 

2010 

2011 

2012 
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QUADRO 34 – ASSUNTOS VERSADOS NOS PEDIDOS 

 
Inf. 

Expediente 

% 

Esclarec. 
Matér. 

% 

Inf. 
Reclam. 

% 

Inf. 
Reclam.A

RS 
% 

Inf. 
Reclam. 

% 

Inf./ Recl. 
Outros 

% 

Inf./ Reclam. 

% 

Assuntos 

% Total 

 
Proc. IGAS Disciplinar 

Hospitais 
SNS 

C.Saúde/ 
UCCI 

Entid. 
Saúde 

Privadas 

Serv. 
Públicos 

Outras 
Entidades 

Diversos 

Hospitais 209 26,2% 21 52,5% 1 1,2% 0 0,0% 0 0,0% 1 7,1% 1 5,3% 27 7,5% 260 

ARS 52 6,5% 8 20,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 1,7% 66 

ACES/ASL 81 10,2% 8 20,0% 0 0,0% 3 2,5% 1 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 11 3,0% 104 

Outros Serviços 
do M.Saúde 

45 5,6% 1 2,5% 0 0,0% 4 3,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 26 7,2% 76 

Outros Serviços 
Públicos 

39 4,9% 0 0,0% 1 1,2% 3 2,5% 2 2,2% 1 7,1% 0 0,0% 39 10,8% 85 

Entidade Privadas 
de Saúde 

35 4,4% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 2 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 5 1,4% 43 

Utentes Hospitais 1 0,1% 0 0,0% 67 77,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,3% 69 

Utentes Centros 
de Saúde (ACES) 

3 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 81 68,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 5,3% 3 0,8% 88 

Utentes Outros 
Serv. de Saúde 

Públicos 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 3,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 

Utentes 
Entidades 

Privadas de Saúde 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 62 69,7% 1 7,1% 1 5,3% 0 0,0% 64 

Interessados 
Proc. curso IGAS 

205 25,7% 1 2,5% 0 0,0% 2 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,3% 209 

Comunicação 
Social 

109 13,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 3 3,4% 0 0,0% 1 5,3% 18 5,0% 132 

Particulares-Geral 18 2,3% 1 2,5% 17 19,8% 20 16,8% 19 21,3% 11 78,6% 15 78,9% 224 62,0% 325 

Total 797 100,0% 40 100,0% 86 100,0% 119 100,0% 89 100,0% 14 100,0% 19 100,0% 361 100,0% 1.525 

% 52,3% 
 

2,6% 
 

5,6% 
 

7,8% 
 

5,8% 
 

0,9% 
 

1,2% 
 

23,7% 
 

100% 

2011 609 
 

57 
 

96 
 

95 
 

96 
 

4 
 

16 
 

340 
 

1.313 

variação 
2011/2012 

188 
 

-17 
 

-10 
 

24 
 

-7 
 

10 
 

3 
 

21 
  

30,9% 
 

-29,8% 
 

-10,4% 
 

25,3% 
 

-7,3% 
 

250% 
 

18,8% 
 

6,2% 
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GRÁFICO 32 – ASSUNTOS VERSADOS NOS PEDIDOS - EVOLUÇÃO NO TRIÉNIO 2010/2012 

 

 

GRÁFICO 33 – DISTRIBUIÇÃO POR ENTIDADE DO PRINCIPAL MOTIVO DE CONTACTO 
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ENCAMINHAMENTO EFETUADO 

Quanto a este ponto, no ano transato, para uma melhor identificação /análise dos dados, optou-
se por identificar, separadamente, os assuntos encaminhados para as ARS, IP e para a IGAS 
(anteriormente agregados), daí que, numa primeira análise, o item casos a expor à Gestão/ARS 
registe um decréscimo (só aparente) acentuado (-65%) face ao ano de 2011 uma vez que no 
novo item, casos a expor à IGAS, constata-se que é o segundo valor mais elevado (10%) do total 
dos contactos, só superado pelo casos considerados com tratamento suficiente, o qual ocupa o 
lugar de topo com 66,7% do total dos dados em análise. Neste item verifica-se que, face ao ano 
de 2011, teve um acréscimo de 25,2% - não é demais relembrar que, embora numa primeira 
abordagem o assunto seja considerado um tratamento suficiente, não obsta a que, 
posteriormente surjam outros contactos com a mesma origem, com mais dúvidas ou pedidos de 
esclarecimentos suplementares. 

Quanto aos casos a expor à Gestão/GU, mantem uma tendência decrescente (-10,9%), em 
consonância com a orientação de 2011. Neste item, se comparado com a origem dos pedidos, 
aparentemente existe uma discordância entre a origem dos contactos efetuados pelos utentes 
de Centros de Saúde (ACES) (elevada/acréscimo face a 2011) e o encaminhamento para a 
Gestão/GU (baixa) o que, como referido anteriormente, fica explicado com a temática da 
isenção de taxas moderadoras, cujos contactos eram encaminhados para outros serviços 
competentes que não o de origem (centro de saúde), para análise das situações expostas, o que 
provocou um acréscimo de 12,9% face ao ano de 2011 no item casos a expor a outros serviços 
do MS. 
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QUADRO 35 – ENCAMINHAMENTO EFETUADO 

 

Origem do 
Casos a 
expor 

% 
Casos 
expor 

% 
Casos 
expor 
outros 

 
Expor 

outros S. 
% 

Casos 
expor 

% C/trat. cons. 
 

Casos expor % 

Total 

Pedido Gestão/
GU  

Gestão 
/ARS  

Serv. do MS % 
Publ. 

Competente  
outras 
Entid.  

suficiente/inf.proc. 
 

IGAS 
 

Hospitais 0 0,0% 0 0,0% 1 1,0% 1 2,0% 0 0,0% 254 25,0% 4 2,6% 260 

ARS 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 62 6,1% 4 2,6% 66 

ACES/ASL 2 1,8% 1 1,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 93 9,1% 8 5,2% 104 

Outros Serviços do 
M.Saúde 

0 0,0% 0 0,0% 2 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 72 7,1% 2 1,3% 76 

Outros Serviços 
Públicos 

0 0,0% 0 0,0% 2 1,9% 1 2,0% 0 0,0% 70 6,9% 12 7,8% 85 

Entidade Privadas de 
Saúde 

0 0,0% 0 0,0% 3 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 38 3,7% 2 1,3% 43 

Utentes Hospitais 33 28,9% 14 25,0% 2 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,4% 16 10,5% 69 

Utentes Centros de 
Saúde (ACES) 

41 36,0% 17 30,4% 7 6,7% 1 2,0% 0 0,0% 9 0,9% 13 8,5% 88 

Utentes Outros Serv. 
de Saúde Públicos 

0 0,0% 1 1,8% 2 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,7% 4 

Utentes Entidades 
Privadas de Saúde 

6 5,3% 2 3,6% 13 12,4% 9 17,6% 20 69,0% 5 0,5% 9 5,9% 64 

Interessados Proc. 
curso IGAS 

3 2,6% 3 5,4% 0 0,0% 0 0,0% 2 6,9% 160 15,7% 41 26,8% 209 

Comunicação Social 4 3,5% 0 0,0% 2 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 125 12,3% 1 0,7% 132 

Particulares -Geral 25 21,9% 18 32,1% 71 67,6% 39 76,5% 7 24,1% 125 12,3% 40 26,1% 325 

Total 114 100% 56 100% 105 100% 51 100% 29 100% 1017 100% 153 100% 1525 

% 7,5% 
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1.313 
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GRÁFICO 34 – ENCAMINHAMENTO - DISTRIBUIÇÃO POR ENTIDADE DO PRINCIPAL MOTIVO DE CONTACTO  

 

GRÁFICO 35 – ENCAMINHAMENTO - EVOLUÇÃO NO TRIÉNIO 2010/2012 

 

 

 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 

Hospitais 

ARS 

ACES/ASL 

Outros Serviços do M.Saúde 

Outros Serviços Públicos 

Entidade Privadas de Saúde 

Utentes Hospitais 

Utentes Centros de Saúde (ACES) 

Utentes Outros Serv. de Saúde 
Públicos 

Utentes Entidades Privadas de Saúde 

Interessados Proc. curso IGAS 

Comunicação Social 

Particulares -Geral 

Casos expor IGAS 

C/trat. cons.  suficiente/inf.proc. 

Casos expor  outras Entidades 

Expor outros S.  Publ.Competente 

Casos expor outros  Serv. do MS (a) 

Casos expor  Gestão e/ou IGAS 

Casos a expor  Gestão/GU 

2010 

2011 

2012 



100/105 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012 |  

 

3.8. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DE PROCESSOS 

A DSIP, no âmbito das novas competências, promoveu, no decurso do ano de 2012, um conjunto 
de iniciativas no sentido de dotar a IGAS de meios e soluções informáticas, devidamente 
alinhadas com o objetivo estratégico da organização, de modo a melhorar a qualidade dos 
serviços, aumentando a sua necessária eficácia e eficiência.  

Importa mencionar que no decurso deste mesmo ano e na sequência da publicação da nova Lei 
Orgânica da IGAS, a então Divisão de Sistemas de Informação e Planeamento deu lugar à Divisão 
dos Sistemas de Informação e Processos, estando as novas competências determinadas pelo 
Despacho n.º 11611/2012 do, então, Inspetor-Geral. 

 

ARQUIVO TÉCNICO DOCUMENTAL 

Durante o primeiro semestre e no âmbito do objetivo “Desenvolver e implementar a base de 
dados de livros/publicações (biblioteca) da IGAS, assente numa solução cliente-servidor, 
através de tecnologia web”, foi desenvolvida uma série de tarefas, por parte da DSIP 
Documentos, com vista a informar e a ajudar a criar (inclusão de vários campos e menção de 
obrigatoriedade de preenchimento dos mesmos, respeitando os princípios de catalogação dos 
documentos e normas bibliográficas) a estrutura desta base de dados. Para o efeito foram 
consultadas várias fontes de informação, entre outras, a “Automatização de Serviços em 
Bibliotecas e Centros de Documentação” (de Luís Damas); as “Regras Portuguesas de 
Catalogação” (de José Carlos Sottomayor); a “Norma Portuguesa NP 405-1 – 1994 – Informação 
e Documentação” (editada pelo Instituto Português da Qualidade – janeiro de 1995), bem como 
sites especializados. 

No segundo semestre de 2012 foi dado ênfase à gestão e manutenção do arquivo técnico 
documental com a atualização dos conteúdos das pastas digitais correspondentes aos dossiers 
temáticos, para que possam ser consultadas e estudadas por todos os trabalhadores da IGAS no 
ambiente da DSIP Informação e Legislação (arquétipo da futura Intranet). Tal esforço será 
prosseguido (e concluído) no decorrer do ano 2013. 

Nesta senda foi criado o Arquivo Digital para conservar e preservar todos os documentos em 
formato pdf (comuns ou não a todas as pastas temáticas), por forma a conseguir centralizar toda 
a informação e efetuar as hiperligações para os respetivos índices. Isto permite não só 
concentrar toda a informação necessária num só local mas também evitar a duplicação de 
ficheiros, contribuindo assim para uma melhor gestão do espaço existente nos servidores. 

A tipologia dos dossiers temáticos mantém-se, sendo estes organizados segundo a classificação 
de instituições e temas (ver quadro abaixo): 
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QUADRO 36 – CLASSIFICAÇÃO DE PASTAS (ARQUIVO TÉCNICO DOCUMENTAL) – 2012 

Tipo de Pasta Nº 

Agrupamentos de Centros de Saúde 68* 

Centros de Saúde 367 

Hospitais do Sector Público Administrativo 64 

Hospitais do Sector Público Empresarial 64 

Instituições da Administração Pública 3 

Instituições da Saúde 150 

Legislação – Códigos e Compilações 111 

Temáticas sobre Administração Pública 70 

Temáticas sobre Carreiras Profissionais 18 

Temáticas da Saúde 101 

 1016 

* Corresponde a 68 pastas/dossiers de 66 ACES. O resultado do impacto da reestruturação dos 
ACES, no final do ano 2012, só será visível no acervo documental em 2013. 

 

 

REQUISIÇÃO E CONSULTA DE FONTE DE INFORMAÇÃO 

Neste ponto temos de referir que foi pensado e acrescido um novo parâmetro para a 
contabilização dos itens “informação prestada digitalmente” e “digitalizações”, com vista ao 
apuramento do número de documentos solicitados e trabalhados e que originou a criação de 
dois novos gráficos e quadros na Estatística, a saber: “n.º de documentos”. Pelo que, neste ano 
de 2012 e no que se refere à requisição e consulta da mais variada informação técnica à DSIP, 
não podemos dar a conhecer uma percentagem, mas fica demonstrado no quadro abaixo o 
número de solicitações. 

 

QUADRO 37 – REQUISIÇÃO E CONSULTA DE FONTE DE INFORMAÇÃO EM 2012 COMPARATIVAMENTE COM 2011 

Ano jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total 

2011 1154 499 712 285 1222 590 416 343 220 683 1236 339 7699 

2012 134 162 165 107 105 154 176 128 100 154 164 134 1683 

 

Salienta-se ainda a continuidade da utilização e prestação de informação através de meios 
digitais (e-mail e pastas partilhadas), da divulgação diária da informação relevante do Diário da 
República e pela compilação e divulgação de informação através do Boletim Mensal digital. 

 

 APOIO TÉCNICO 

Neste âmbito foi prestado apoio técnico a vários processos com a elaboração de questionários 
de apoio à obtenção de informação, bem como (a um deles) a revisão dos dados plasmados no 
respetivo Relatório. 

Prestou-se, ainda, apoio à área da Fiscalização: “Acão de inspeção aos estabelecimentos de 
saúde oficiais que realizam a Interrupção Voluntária da Gravidez por opção da mulher (ao abrigo 
da alínea e) do artigo 142.º do Código Penal”. 

Foi dado apoio ao Inspetor-Geral na avaliação das candidaturas concorrentes aos Prémios 
Hospital do Futuro 2011/2012, na categoria da qual aquele dirigente fazia parte do Júri. 
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Houve ainda a participação na superação do OOp6/QUAR 2012, com a criação dum Repositório 
Digital do Conhecimento Organizacional (GRDCO). Neste Repositório pode-se consultar os 
resultados das ações inspetivas realizadas entre 2009 e 2011, nos casos em que a recolha de 
dados tenha sido executada através da via eletrónica. Para este efeito, foi constituído um grupo 
de trabalho composto por um chefe de equipa, uma técnica superior e duas técnicas de 
informática. Foram efetuados 24 (vinte e quatro) registos de processos da aludida equipa 
multidisciplinar, seguidos da elaboração dos sumários e a criação da lista de descritores. 

 

DESMATERIALIZAÇÃO 

No ano de 2012 deu-se continuidade ao processo de desmaterialização, introduzindo-se 
melhorias na elaboração de questionários de avaliação e suporte a ações inspetivas, tendo 
participado ativamente, quer na sua formulação, quer na compilação dos dados e análise 
estatística, de que se destacam os seguintes trabalhos: 

 Colaboração no âmbito do processo, visando a avaliação da implementação do “Programa 
Nacional de Prevenção e Controlo da Infeção Associada aos Cuidados de Saúde - PNCI” nas 
unidades de saúde, no sentido da agregação e tratamento estatístico da informação 
recolhida; 

 Intervenção no âmbito de processos com vista à avaliação da implementação do novo 
regime jurídico de segurança contra incêndios em edifícios, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
220/2008, de 12 de novembro, respetivamente em unidades privadas de serviços de 
saúde com internamento e Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) do Serviço 
Nacional de Saúde, através da compilação dos dados estatísticos recolhidos nas entidades 
visadas; 

 Colaboração no âmbito do Processo “Contratação de serviços médicos na modalidade de 
prestação de serviços” – Através da elaboração de diferentes questionários, tratamento 
dos dados e elaboração de relatório; 

 Colaboração no âmbito do Processo “Transporte de Hemodialisados” – Agregação dos 
dados enviados pelas entidades, na sequência das respostas ao questionário criado em 
2011. 

 Colaboração no âmbito do Processo “ A aplicação do regime de incompatibilidades e 
impedimentos previsto no novo quadro legal das carreiras médicas” – Elaboração de 
questionário a enviar às ARS  e ULS e agregação das respostas recebidas; 

 Colaboração no âmbito do Processo “ Oftalmologia – Elaboração de questionário para 
envio às entidades”; 

 Colaboração no âmbito do Processo “Carta dos direitos de acesso” – Elaboração de 
questionário para envio às entidades, agregação das respostas das mesmas, e 
tratamentos dos dados para elaboração de relatórios; 

 Colaboração no âmbito do Processo “Avaliação da execução das políticas referentes aos 
recursos humanos no SNS”, no tocante à organização do trabalho, cumprimento de 
horários e realização de trabalho extraordinário, suplementar ou adicional. 
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3.9. OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES 

 

APLICAÇÕES DESENVOLVIDAS OU REESTRUTURADAS PELA DSIP NO ANO DE 2012: 

 

Gestão da Biblioteca - Análise e desenvolvimento de uma aplicação web visando a gestão de 
todo o conteúdo bibliográfico e documental existente na IGAS, bem como a sua publicitação 
interna. Foi igualmente elaborado um manual com instruções detalhadas, promovendo o bom 
uso da aplicação; 

Repositório Digital do Conhecimento Organizacional – Este Repositório compreende a 
disposição, arquivo e consulta eletrónica dos resultados das aludidas ações inspetivas e permite 
a consulta e acesso intuitivo, rápido e eficaz aos processos através de elementos identificativos e 
caracterizadores das mencionadas ações. 

Para que tal arquivo e consulta eletrónica produzissem os resultados desejados teve de se 
proceder à inventariação dos processos abrangidos, obtenção dos respetivos relatórios, 
constituição de uma base de entidades (hospitais, institutos públicos, ACES) e de descritores. 

Gestão da atividade inspetiva (DUI – dia útil inspetor) – Esta aplicação baseia o seu 
funcionamento no registo diário das atividades nas diferentes fases das ações inspetivas, bem 
como formação, congressos/seminários, reunião/representações ou outras atividades 
relevantes, visando a gestão dos DUIs por inspetor e por ação, permitindo a monitorização 
quanto a critérios de eficiência e eficácia, bem como a obtenção da informação necessária para 
o planeamento. Esta aplicação sofreu significativas melhorias no ano de 2012, nomeadamente 
através da uniformização dos formulários de recolha de dados, a criação de instrumentos de 
gestão baseados em relatórios e mecanismos de análise de inconsistências. 

Gestão de notificações processuais - Criação de mecanismos com vista a melhorar a sinalização 
das atividades relacionadas com a tramitação de processos, através da notificação automática 
das atividades a executar e sujeitas a prazos; 

Acesso digital a pastas temáticas – Foi adotada a criação de pastas contendo informação digital 
sobre os “dossiers permanentes” de forma a agilizar o acesso universal à informação nelas 
contidas;  

Elaboração de uma Intranet – Foi criado o modelo de intranet, bem como o seu conteúdo 
inicial, estando prevista a sua entrada em funcionamento no ano de 2013; 

Estudo Novas aplicações – Deu-se início à identificação das necessidades no domínio 
aplicacional cujo desenvolvimento se prevê iniciar em 2013;  

 

3.10. MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E AUSCULTAÇÃO DOS CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS 

A temática da saúde, desde sempre que gera interesse, quer por parte dos cidadãos, quer por 
parte da imprensa, tendo esta um papel informativo e formativo junto dos mesmos. 

Apesar de esta entidade de controlo do Ministério da Saúde não dispor de Gabinete de 
Imprensa, foi possível destacarem-se no âmbito da imprensa escrita, mais de 248 
artigos/notícias, sobre a atividade levada a efeito, pela IGAS, ao longo do ano de 2012. 
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Da análise efetuada, verificou-se, que relativamente aos procedimentos instituídos pela IGAS o 
interesse por parte da referida imprensa, recaiu em primeiro lugar sobre processos pós-decisão 
(41,9%) e, em segundo lugar, sobre processos em curso (30,6%).  

Relativamente à matéria abordada, constatou-se que, tanto nos processos pós decisão como nos 
processos em curso, os temas mais noticiados envolviam irregularidades 
financeiras/fraude/prescrição médica irregular (todas elas relacionadas com valores 
pecuniários), tema este ao qual os cidadãos, neste momento, dedicam particular atenção, com 
49% e 46,1% respetivamente. Por outro lado, verificou-se que nas temáticas assistência médica 
e nos diversos (neste item está incluído o tema de contratação de serviços de pessoal), ambos 
com 35%, mereceram por parte da imprensa maior relevo no momento do impulso processual 
da IGAS, sendo que, neste caso, a temática da assistência médica no decorrer da instrução 
manteve um elevado interesse por parte da imprensa (30,3%). 

 

GRÁFICOS 36 E 37 – MEDIATISMO DAS INTERVENÇÕES DA IGAS (2012) 
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4. CONCLUSÕES 

A IGAS com os meios postos à sua disposição alcançou, em 2012, no conjunto das ações 
planeadas e das realizadas, uma taxa de execução do plano de atividades superior a 100%, tendo 
superado igualmente todos os objetivos previstos no QUAR 2012.  

Esta Inspeção-Geral está, pois, preparada para enfrentar e assumir os objetivos traçados na 
carta de missão, em particular no que se refere aos desafios resultantes do reforço das suas 
atribuições no domínio da auditoria, inspeção e fiscalização, contribuindo, deste modo, para 
uma Administração Pública mais eficiente e racional na utilização dos recursos públicos, com a 
perspetiva do rigor nos procedimentos, da qualidade dos serviços prestados e do valor 
acrescentado resultante da sua intervenção.   

Por fim, na elaboração do presente relatório participaram os colaboradores da IGAS, cujo 
desempenho profissional, ao longo do ano de 2012, não poderá deixar de merecer o justo 
reconhecimento.  
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