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PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO
ENTRE

A DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE
EA INSPEÇÃO -GERAL DAS ATIVIDADES EM SAÚDE

A Direção-Geral da Saúde, adiante designada abreviadamente por DGS, é o serviço central do
Ministério da Saúde que tem como missão regulamentar, orientar e coordenar as atividades de
promoção da saúde e prevenção da doença, definir as condições técnicas para a adequada prestação
de cuidados de saúde, planear e programar a política nacional para a qualidade no sistema de saúde,
bem como assegurar a elaboração e execução do Plano Nacional de Saúde e, ainda, a coordenação
das relações internacionais do Ministério da Saúde.

Uma das atribuições da Direção-Geral da Saúde consiste em exercer as funções de autoridade
competente no domínio do controlo da qualidade e da 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, competindo-lhe,
designadamente, autorizar unidades, serviços e processos, sem prejuízo da articulação com a
Inspeção-Geral das Atividades em Saúde em matéria de fiscalização e inspeção.

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, adiante designada abreviadamente por IGAS, é o serviço
central da administração direta do Estado que tem por missão auditar, inspecionar, fiscalizar e
desenvolver a ação disciplinar no sector da saúde, com vista a assegurar o cumprimento da lei e
elevados níveis técnicos de atuação em todos os domínios da atividade e da prestação dos cuidados
de saúde desenvolvidos quer pelos serviços, estabelecimentos e organismos do Ministério da Saúde,
ou por este tutelados, quer ainda pelas entidades privadas, pessoas singulares ou coletivas, com ou
sem fins lucrativos.

Uma das atribuições da IGAS é apoiar, quando solicitada, 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.

A Direção-Geral da Saúde, serviço central do Ministério da Saúde, Pessoa Coletiva n. Q 600037100,
com sede na Alameda D. Afonso Henriques n. Q 45,1049-005 em Lisboa, neste ato representada pelo
seu Diretor-Geral, Dr. Francisco George;

E

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, serviço central do Ministério da Saúde, Pessoa Coletiva
n. Q 600018857, com sede na Avenida 24 de Julho, 2-L, 1249-072 Lisboa, representada neste ato pelo
seu Inspetor-Geral, Dr. Fernando César Augusto;

Celebram o presente Protocolo, que se rege pelas cláusulas seguintes:
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Cláusula primeira

Objeto

O presente protocolo tem como objeto definir os termos de articulação entre a DGS e a IGAS, em
matéria de fiscalização e inspeção no domínio do controlo da qualidade e da segurança de sangue
humano, componentes sanguíneos, órgãos, tecidos e células de origem humana.

Cláusula segunda

Constituição das equipas de inspeção

A constituição das equipas de inspeção é feita tendo em conta as especificidades técnicas das
atividades a inspecionar e integram um representante da DGS, que coordenará, bem como
inspetores e peritos especialistas da área designados, respetivamente, pela IGAS e pela DGS.

Cláusula terceira

Periodicidade das ações de inspeção

1- A DGS assegura, com o apoio da IGAS, a realização bienal de ações de inspeção ordinárias a todos
os serviços, garantindo a realização de uma inspeção de âmbito geral que abranja todas as atividades
e procedimentos, e todos os requisitos e parâmetros de funcionamento dos serviços previstos na lei.

2 - Em caso de reações adversas ou incidentes graves ou de suspeita dos mesmos, a DGS determina
e assegura, com o apoio da IGAS, a realização de ações de inspeção ou de outras medidas de
controlo consideradas adequadas.

Cláusula quarta

Organização e metodologia da ação inspetiva

1 - Os documentos de apoio à realização da inspeção, designadamente as grelhas de registo para
aferir da conformidade com os requisitos e parâmetros de funcionamento dos serviços são
elaborados e aprovados pela DGS, ouvida alGAS.

2 - Compete à DGS notificar, com uma antecedência mlnlma de 10 dias úteis, os serviços a
inspecionar, nas ações previstas no n.º 1 da cláusula terceira, com indicação das informações
seguintes:

a) Objetivo e âmbito da ação inspetiva;

b) A lista de pessoas cuja presença é necessária;

c) Constituição da equipa de inspeção;

d) A data e hora do início e do fim previsível da inspeção.

3 - No início e encerramento de cada ação inspetiva a equipa de inspeção promove uma reunião
com os membros do conselho de administração responsável, para apresentação da equipa,
informação acerca do objetivo da inspeção e informação na generalidade da avaliação efetuada,
respetivamente.
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Cláusula quinta

Programa das ações de inspeção

1- As ações de inspeção serão definidas em programas anuais que especificarão, designadamente, o
seguinte:

a) Número de ações a desenvolver no ano civil;

b) Lista dos serviços a inspecionar;

c) Calendarização das ações de inspeções, e tempo estimado (em dias) para o
desenvolvimento das mesmas;

d) Número e composição das equipas de inspeção.

2 - Os programas anuais são definidos em articulação entre ambas as partes, de acordo com os
respetivos planos de atividades, bem como as eventuais alterações de que venham a ser objeto.

Cláusula sexta

Modelos de relatórios

Os modelos de relatórios de inspeção, assentes nas grelhas de registo a que alude o n.º 1 da cláusula
quarta, são definidos pela DGS, em articulação com a IGAS, de acordo com as guide lines em vigor.

Cláusula sétima

Relatório final de inspeção

1 - No final de cada inspeção os membros da equipa da ação inspetiva elaboram um projeto de
relatório conjunto, assinado por todos.

2 - Cabe à DGS comunicar o projeto de relatório ao responsável do serviço inspecionado para, no
prazo que for fixado, exercer o seu direito ao contraditório.

3 - Elaborado o relatório final após o decurso do período respeitante ao exercício do contraditório,
cabe à DGS e à IGAS procederem, no prazo máximo de 60 dias úteis, à sua homologação,
competindo à DGS a elaboração das comunicações pertinentes, designadamente aos responsáveis
dos serviços inspecionados.

Cláusula oitava

Conservação de registos

Os processos de inspeção, relatórios finais, grelhas de registo e a respetiva documentação de
suporte são arquivados na DGS.
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Cláusula nona

Encargos com ajudas de custo e deslocações

1 - O pagamento de ajudas de custo e de transporte ao representante da DGS e aos peritos afetos às
ações inspetivas correm por conta do orçamento da DGS.

2 - O pagamento das ajudas de custo e de transporte aos inspetores da IGAS afetos às ações
inspetivas correm por conta do orçamento da IGAS.

Cláusula décima

Instauração de processos de contra-ordenação

Compete à DGS determinar a instauração de processos de contra-ordenação relativos a infrações às
normas do Decreto-Lei 267/2007, de 24 de Julho, e da Lei n.2 12/2009, de 26 de Março.

Cláusula décima primeira

Instrução de processos de contra-ordenação

Compete à IGAS instruir os processos de contra-ordenação cuja instauração tenha sido determinada
pela DGS, nos termos da cláusula anterior.

Cláusula décima segunda

Decisão e aplicação

Compete à DGS decidir sobre a aplicação das coimas e sanções acessórias previstas no Decreto-Lei
267/2007, de 24 de Julho, e da Lei n.2 12/2009, de 26 de Março.

Clausula décima terceira

Colaboração com a Comissão Europeia e autoridades congéneres

Cabe à DGS assegurar o envio à Comissão Europeia dos relatórios sobre as atividades desenvolvidas
e medidas adotadas em matéria de inspeção e fiscalização, bem como prestar, sempre que
solicitada, informações sobre os resultados das inspeções à Comissão Europeia e às autoridades
congéneres.

Cláusula décima quarta

Informação dos relatórios à tutela

Cabe à DGS comunicar os resultados dos relatórios de inspeção ao ministro da tutela,
designadamente sobre a concessão, manutenção, suspensão ou revogação da autorização de
funcionamento dos serviços.

4



DJreçlo·Geral da saúde
www.dgs.pt

~~
Ministério da Saúde

Cláusula décima quinta

Participação ao Ministério Público

Se no decurso das ações de inspeção forem apurados factos que possam configurar a prática de
crimes, os mesmos serão comunicados ao Ministério Público por qualquer uma das partes, com
conhecimento à outra.

Cláusula décima sexta

Sigilo e confidencialidade

As partes comprometem-se a garantir o sigilo e confidencialidade relativamente a todas as
informações de que os seus inspetores, peritos, técnicos, venham a tomar conhecimento no
exercício das suas funções e após a cessação das mesmas, relacionadas com a execução do objecto
do presente protocolo.

Cláusula décima sétima

Isenção e imparcialidade

As partes comprometem-se a garantir a isenção e imparcialidade na realização das inspeções em que
participem os seus inspetores, peritos, técnicos, e a comunicar de imediato qualquer causa de
impedimento, de acordo com a lei.

Cláusula décima oitava

Alterações ao protocolo

Qualquer alteração ao presente Protocolo terá de ser realizada por escrito pelas partes, com
expressa menção das cláusulas alteradas, aditadas ou suprimidas, as quais devem ser assinadas pelas
partes, passando a fazer parte integrante deste Protocolo.

Cláusula décima nona

Omissões

As eventuais omissões, duvidas ou controvérsias, que venham a surgir no âmbito da interpretação
ou da aplicação do presente protocolo serão resolvidas de comum acordo entre as partes.

Feito na cidade de Lisboa, aos seis dias do mês de Setembro de dois mil e doze, em dois exemplares
originais, fazendo ambos os textos igualmente fé.

Fernando César Augusto

ÇLV'-~~~
Inspetor-Geral das Atividades em Saúde
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