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Sumário 

Da atividade desenvolvida no decorrer de 2016 destaca-se:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área inspetiva 

 A continuação do esforço de redução da pendência processual: em 

janeiro de 2015 estavam pendentes cerca de 1500 processos, em janeiro 

de 2016 cerca de 500, e para janeiro de 2017 transitaram cerca de 300. 

 A manutenção do nível e o aumento do número de entidades 

inspecionadas, fiscalizadas ou auditadas (128 entidades) 

 Ações inspetivas mais direcionadas baseadas em abordagens 

renovadas e objetos menos habituais  

 Acompanhamento da implementação das recomendações em todos os 

processos inspetivos 

Área da cooperação 

 Renovada dinâmica do funcionamento do GCCI (Grupo 

Coordenador do Controlo Interno do Ministério da Saúde) 

 Assinatura de protocolos de cooperação com sete instituições 

nacionais, no âmbito da atividade inspetiva e da formação 

 Ações inspetivas conjuntas com outras Inspeções-Gerais  

 A IGAS recebeu a Open House da Rede Europeia de Combate à 

Fraude e Corrupção na Saúde (EHFCN) 

Área da informação 

 Organização de um workshop sobre as relações entre os media e a 

Inspeção-Geral 

 Ações de formação internas abertas à participação de outras 

entidades 

 Elaboração e divulgação de manuais e ações pedagógicas a 

entidades terceiras 
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Gestão e inovação organizacional 

 Novo Plano Estratégico e ampla divulgação da Matriz da 

Estratégia 

 Nova forma de programação da atividade inspetiva, assente em grupos 

temáticos e objetos de ação, tipos e número de entidades a abranger 

 Preparação da Matriz Temática de Intervenção, com vista ao 

preenchimento do Mapa de Risco da Saúde 

 Novas formas de análise dos resultados operacionais 

 Reorganização do funcionamento da secretaria de apoio 

processual  

 Elaboração de um novo Código de Conduta e Ética, do Léxico 

Operacional e de vários manuais, procedimentos e 

regulamentos  

 Reorganização digital dos dossiers permanentes das entidades 

objeto de ação inspetiva, pastas temáticas, e reformulação do 

repositório digital do conhecimento da IGAS 

 No âmbito da Responsabilidade Social das organizações, a 

disponibilização de um espaço para exposições de natureza 

artística e a elaboração do respetivo Regulamento de Utilização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recursos 

 Reforço do corpo inspetivo com 15 novos inspetores, através de 

procedimento concursal, e sujeitos ao novo Regulamento de Período 

Experimental  

 Desencadeamento do processo de reengenharia e evolução das aplicações 

informáticas existentes para um Sistema Integrado de Informação de 

gestão 

 Concretização célere de obras de conservação do edifício há muito 

necessárias 

 Reorganização do arquivo de processos e a reafectação de um novo 

espaço do edifício para o efeito 
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Nota da Direção 
 

No decorrer do ano de 2016 a IGAS deu continuidade ao ciclo de inovação 

organizacional, iniciado em 2015, assente no saber fazer dos mais de 30 anos de 

existência da instituição. Na perspetiva da melhoria contínua, reforçou-se o foco no 

direcionamento das atividades de missão, na modernização da gestão, na padronização 

de procedimentos e numa cultura de abertura, de adaptabilidade e de interação. 

Os objetivos prosseguidos e os indicadores adotados traduziram a evolução da 

estratégia, sistematizada e burilada no novo Plano 2016-2019 e refletiram os pontos 

considerados críticos neste ano.  

Destaca-se o reforço do corpo inspetivo, através de procedimento concursal, que 

permitiu selecionar e recrutar novos inspetores, atualmente em período experimental. 

Destaca-se, também, o início da evolução das pequenas aplicações existentes para um 

Sistema Integrado de Informação de gestão, que permitirá consolidar algumas das 

inovações organizacionais prosseguidas. 

Tem estado em questão uma mudança de cultura interna, uma atitude de persistência 

e convergência para dar continuidade à realização dos objetivos e um esforço para que 

todos os trabalhadores e colaboradores da IGAS se sintam envolvidos e empenhados na 

melhoria contínua do desempenho da organização. 

O ano de 2016 concluiu um período de contemporização a este novo ciclo de inovação. 

Os resultados e a experiência do trabalho vivido confirmaram as necessidades 

diagnosticadas de acentuar o progresso e de avançar para um sistema de gestão da 

qualidade baseado na organização em processos transversais, que se espera prosseguir 

em 2017.  

  

 

 

Leonor Furtado 

Inspetora-Geral  
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A IGAS 
 

A Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) é a instância de controlo no domínio da 

prestação dos cuidados de saúde, quer pelas instituições, serviços e organismos do Ministério 

da Saúde (MS), ou por este tutelados, quer ainda pelas entidades privadas, e pessoas 

singulares ou coletivas, com ou sem fins lucrativos.  

 

A IGAS integra a administração direta do MS, 

na dependência direta do Ministro.  

 

A organização interna obedece ao modelo 

estrutural misto, hierarquizado nas áreas 

instrumentais e matricial nas áreas operativas. 

 

A Inspeção desenvolve um serviço público e 

está dotada de autonomia técnica, que lhe 

permite desenvolver intervenções quer por 

iniciativa própria quer na sequência de 

participações.  

 

As atribuições da IGAS podem ser agrupadas 

em quatro grandes áreas: 

 

 Inspeção, fiscalização e auditoria em matérias da área da Saúde 

 Controlo Interno no âmbito do SCIAFE 

 Ação disciplinar e contraordenacional 

 Prevenção e cooperação 
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Assim, os principais serviços prestados pela IGAS, no âmbito das suas competências, são os 

seguintes: 

 Inspeções, fiscalizações e auditorias  

 Processos de natureza disciplinar 

 Processos de contraordenação 

 Pareceres e recomendações 

 Ações de sensibilização, informação e formação 

 

A Inspeção está sedeada em Lisboa, mas atua em todo o território de Portugal continental.  

 

ilustração 1: Organograma 

A estrutura orgânica da IGAS decorre dos seguintes normativos: 

 Decreto-Lei n.º 276/2007, de 31/07 (regime jurídico da atividade de inspeção) 

 Decreto-Lei n.º 33/2012, de 13/02 (lei orgânica) 

 Despacho n.º 10715-B/2015, de 25/09 (Regulamento da Atividade Inspetiva da IGAS) 
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 Portaria n.º 163/2012, de 22/05 (n.º máximo de unidades matriciais e flexíveis) 

 Despacho n.º 6221/2015, de 05/06 (unidades orgânicas flexíveis) 

 Despacho n.º 8008/2015, de 21/07 (reorganização interna da área operativa) 

 Despacho nº 7797/2015, de 06 de junho (equipas multidisciplinares 1 e 2) 

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

 

Integram o seu universo de clientes: 

 os cidadãos  

 os utentes, profissionais e organismos da saúde 

 outros organismos públicos 

São destinatários dos principais serviços prestados pela IGAS: 

 as instituições que integram o Serviço Nacional de Saúde (SNS)  

 os serviços centrais e periféricos da administração direta e indireta do MS  

 operadores dos setores privado e social  

Em alinhamento com a 

missão, a IGAS baseia a 

sua estratégia numa aposta 

inequívoca na melhoria 

contínua, não só dos 

serviços que presta 

enquanto entidade de 

controlo sectorial do 

Sistema de Controlo da 

Administração Financeira 

do Estado (SCI) na área da 

Saúde, mas também na 

melhoria do desempenho e 

do controlo operacional. 

ilustração 2: Mapa da estratégia 
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A - Atividade desenvolvida 

A1: Execução do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) 

 

À elaboração do QUAR
1
 para 2016 esteve subjacente a nova estratégia pensada em 2015 e 

burilada no novo Plano Estratégico já no decorrer de 2016. Teve como base o princípio de 

que os objetivos mediante os quais a Inspeção deve ser avaliada devem refletir o 

enquadramento conceptual das atividades de missão:  

 inspeções e fiscalizações,  

 auditorias,  

 ação disciplinar,  

 Sistema de Controlo Interno da Atividade Financeira do Estado (SCI) 

 e atividade preventiva.   

Procurou-se também com este QUAR proporcionar maior clareza, para o cidadão, quanto aos 

resultados da atividade, simplificando a formulação do conjunto de indicadores de resultado 

através dos quais se mede o desempenho.  

Este QUAR deu continuidade ao de 2015 introduzindo alguns novos indicadores.  

Apostou-se estrategicamente no reforço da capacidade institucional, na simplificação e na 

modernização, assim como no desenvolvimento da ação preventiva e da cooperação 

institucional.  

Todos os objetivos foram atingidos: a IGAS atingiu 9 das metas dos 15 indicadores e superou 

6, num balanço bastante positivo. 

 

Atingir algumas das metas exigiu um esforço acrescido da parte dos trabalhadores da IGAS e, 

devido a contingências externas à IGAS, outras exigiram a substituição de algumas iniciativas 

previstas para a sua concretização.  

Não quisemos, no entanto, abandonar o propósito de atingir os objetivos formulados de forma 

a manter a continuidade na execução da estratégia, e ainda que com passos mais modestos 

ou de menor impacto, evitar compassos de espera decorrentes de imprevisibilidades ligadas 

a recursos. 

 

                                                 
1
 Quadro de objetivos mediante o cumprimento do qual a Inspeção é avaliada no âmbito do SIADAP. 
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INDICADORES 
Metas                

(e intervalos) 
RESULTADOS 

Nº de entidades inspecionadas ou fiscalizadas [90-95- 100] 110 

 

N.º de entidades auditadas [17-20-23] 18 

 

Nº de medidas desenvolvidas no âmbito da 

articulação do controlo interno no MS 
3 5 

 

Taxa de congestão processual (pendentes face 

aos concluídos) 
[41%-45% -

49%] 
47% 

 

Nº de ações/medidas, de caráter genérico, de 

natureza preventiva, pedagógica ou de 

esclarecimento 
6 6 

 

Nº de relatórios de análise das recomendações 1 1 

 

% de processos de natureza disciplinar com 

instrução concluída no prazo médio estipulado 
[55%-60%-

65%] 
57% 

 

Nº de medidas de desenvolvidas de acordo com 

metodologias ISO ou COSO 
2 3 

 

% de trabalhadores da área instrumental 

abrangidos nas ações de formação 

comportamental 

[63%-67%-

71%] 
68% 

 

Nº de regulamentos ou manuais de 

procedimentos elaborados 
2 2 

 

Nº de medidas de reformulação do website 

desenvolvidas 
[4-5-6] 5 

 

Nº de documentos de análise divulgados 

relacionados com a atividade da IGAS 
2 3 

 

N.º de indicadores da atividade inspetiva 

disponibilizados ao Portal da Transparência 
[1-2-3] 4 

 

Nº de protocolos propostos ou assinados 2 3 

 

N.º de eventos de colaboração/cooperação 

promovidos 
3 3 

 

ilustração 3: quadro de execução do QUAR 
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JUSTIFICAÇÕES DE DESVIOS E OUTRAS OBSERVAÇÕES 

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

da IGAS 
   

Indicador e meta:  Nº de entidades objeto de inspeção ou fiscalização [90-100] 

 Resultado: 110 

A meta do indicador do QUAR da IGAS foi superada.  

 

A programação inspetiva temática (atividade proactiva ou ordinária) sofreu alguns 

ajustamentos, pois a reação a denúncias, participações, solicitações da tutela e outras ações 

não previstas exigiram esforços que se previra afetar à atividade proactiva.  

No final do 3º trimestre esta atividade estava ainda bastante aquém do desejado. Todavia, 

salienta-se o esforço extraordinário realizado no último trimestre para que fosse possível 

cumpri-la. Esta atividade reativa, que ultrapassou o intervalo previsto, em conjunto com o 

esforço de cumprimento da atividade proactiva, determinou a superação da meta.  

Algumas destas ações extraordinárias, embora enformando uma ação de natureza inspetiva, 

não corresponderam, em rigor, a inspeções ou auditorias, pelo que, nos termos do 

Regulamento da Atividade Inspetiva da IGAS, se traduziram em ações inspetivas não 

tipificadas.   

Como exemplo refiram-se, algumas ações de vulto cuja execução se centrou na aplicação de 

questionários: embora não exijam deslocações ao terreno para todas as entidades abrangidas, a 

elaboração e análise deste tipo de ações não pode ser subestimada quanto ao dispêndio de 

tempo de trabalho por parte dos RH da IGAS envolvidos.  

Durante o ano de 2016 desenvolveram-se cerca de 10 ações deste tipo, uma das quais 

abrangeu mais de 40 entidades.  

No intuito de cumprir a programação, embora algumas ações tenham sido substituídas, a sua 

conclusão arrastou-se para além do final do ano, onerando o início do novo ano operacional e 

atrasando e limitando o tempo de execução da atividade de 2017.  

Oportunidade de melhoria: a atividade proativa deve ter prioridade em relação à 

reativa, sendo este um dos aspetos a melhorar em 2017. A calendarização das ações e o 
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respeito pela sua distribuição ao longo do ano é fundamental para uma melhor 

conciliação com as exigências imprevistas.  

 

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

da IGAS 
   

Indicador e meta:  Nº de entidades objeto de auditoria [17-23] 

 Resultado: 18 

A meta do indicador do QUAR da IGAS foi atingida.  

 

Quanto a este indicador há a referir que a conclusão das ações, com a elaboração dos 

relatórios finais incorporando os ajustamentos do contraditório, se alongou um pouco mais do 

que o pretendido. Estes ajustamentos tardam, por vezes, mais tempo do que é desejável, quer 

por prolongamento do tempo concedido às entidades para se pronunciarem, quer por 

dificuldades no controlo e cumprimento dos prazos internamente definidos.  

Também uma melhor distribuição das auditorias em termos de calendarização ao longo do 

ano e a definição como objetivo de um tempo médio que elas não devem ultrapassar, 

concorrerá para diminuir o número de ações temáticas proativas que ficam em curso de um 

ano para o seguinte. 

 

Oportunidade de melhoria: modificar procedimentos no sentido de agir sobre os 

motivos que estendem o período de contraditório e o tempo de elaboração do relatório 

final é um dos pontos a melhorar em 2017. 

 

 

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

   

Indicador e meta:  
Nº de medidas desenvolvidas no âmbito da 

articulação do controlo interno no MS  
3 

 Resultado:  5 

A meta do indicador do QUAR da IGAS foi superada.  
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O reforço da eficácia do Sistema de Controlo Interno do Ministério da Saúde ficou também 

integrado como um objetivo do QUAR, preconizado no desenvolvimento de pelo menos 3 

medidas de dinamização do Grupo. Assim: 

 

 Foi constituído na IGAS um Núcleo de Articulação do Controlo Interno (NACI) 

 Foi realizada uma reunião com os Auditores Internos do MS e SNS 

 Foi aprovado novo Regulamento do GCCI e novo Modelo de Articulação Operacional 

entre serviços e organismos do MS e o GCCI, baseado em Pontos Focais. 

 Foram realizadas reuniões do GCCI com regularidade, assegurando o 

acompanhamento constante das atividades planeadas e executadas (nelas foi 

apresentado o Balanço da Atividade 2015, o Plano Ação para 2016, o Balanço da 

Atividade 2016, as Ações Perspetivadas para 2017) e para discussão de inovações a 

desenvolver. 

 Foram emitidas Instruções do Grupo com regularidade (em número de 5: relativas ao 

novo modelo de articulação, ao reporte da atividades do grupo, ao reforço dos RH 

dedicados à auditoria interna nas entidades do MS/SNS e ao desenvolvimento, por 

parte destas, de uma ação de auditoria comum em matéria de contratação pública, em 

2017). 

 

O novo Regulamento estabelece um modelo de articulação baseado em Pontos Focais. Este 

modelo de funcionamento, não confundindo necessariamente quem centraliza as 

comunicações e informações com quem desenvolve os trabalhos no seio de cada entidade,  

traz maior maleabilidade à distribuição interna de tarefas minimizando simultaneamente a 

hipótese de dispersão da informação.  

Nesta linha foi criado na IGAS o NACI, que resultou de uma necessidade sentida no âmbito 

da gestão interna da IGAS, relacionada com o trabalho no seio do GCCI e da sua articulação 

quer com os Auditores Internos do MS, quer com o Grupo Coordenador do SCI.  

O NACI tem a estrutura de um núcleo de apoio técnico à Direção da IGAS, funciona como 

uma equipa de projeto e desenvolve a atividade de articulação interna entre a Inspetora Geral, 

o GCCI, o Grupo de Trabalho da Prevenção da Fraude do MS, os Chefes de Equipa 
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Multidisciplinar da IGAS, os Auditores Internos do MS e a Divisão de Controlo da Atividade 

e Planeamento da IGAS.  

A dinâmica renovada que este modelo e este Núcleo imprimiram ao funcionamento do 

Grupo constitui um dos pontos mais gratificantes da atividade da IGAS em 2016 e motivou a 

superação da meta, ultrapassando as expetativas. 

 

A destacar: 

 O novo logotipo e imagem do GCCI 

 O novo modelo provou ser um sucesso, traduzindo-se 

numa designação de Pontos Focais e de reporte de 

informações de quase 100% 

 A forte adesão dos auditores internos das entidades do 

MS/SNS e das entidades membros do Grupo.  

 

Garantir a eficiência da atividade inspetiva assegurando a boa continuidade processual 

   

Indicador e meta:  Taxa de congestão processual [41%-49%] 

 Resultado: 47% 

A meta do indicador do QUAR da IGAS foi atingida.  

 

Este indicador do QUAR refere-se ao objetivo de garantir a eficiência da atividade inspetiva 

assegurando a boa continuidade processual. Para além do desenvolvimento das ações no 

terreno (para certo tipo de processos) e das conclusões de averiguação a que se chega 

(noutros), é importante que as etapas seguintes e os atos subsequentes se processem com 

celeridade, por forma a que os resultados não se tornem extemporâneos e os prazos de 

prescrição não sejam ultrapassados.  

Manter esta taxa abaixo dos 50% significa que se garante que se concluem mais 

processos do que aqueles que se mantêm pendentes, evitando uma congestão que 

inviabilize o fluir normal da atividade.  
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Reforçar a atividade preventiva 

   

Indicador e meta:  
Nº de ações/medidas de caráter genérico, de natureza 

preventiva, pedagógica ou de esclarecimento 
6 

 Resultado: 6 

A meta do indicador do QUAR da IGAS foi atingida.  

 

No âmbito do reforço da atividade preventiva a IGAS propôs-se em QUAR desenvolver pelo 

menos 6 ações ou medidas, de caráter genérico, de natureza preventiva, pedagógica ou de 

esclarecimento. No Plano de Atividades previu-se a possibilidade de desenvolver: 

 2 sessões de informação pública; 

 1 medida de apoio às entidades do MS e SNS no exercício das competências em matéria 

disciplinar (manual de ação disciplinar); 

 elaboração de um manual de contratação; 

 abertura de duas ações de formação a participantes externos 

 

Assim:  

 

 Foi organizado um workshop sobre as relações entre os media e a Inspeção-Geral. 

 A IGAS recebeu a Open House da Rede Europeia de Combate à Fraude e Corrupção 

na Saúde (EHFCN – European Healthcare Fraud & Corruption Network) 

 A IGAS reviu e aligeirou o seu Manual de Ação Disciplinar, o qual continuará a ser 

divulgado em sessões formativas junto das entidades do SNS durante 2017 

 Realizaram-se ações de formações abertas à participação das Inspeções Regionais de 

Saúde dos Açores e da Madeira  

 Foi elaborado um manual de procedimentos de auditoria em contratação 

 Foi elaborado um manual de auditoria da IGAS 

 

Da Open House da EHFCN o balanço foi muito positivo. O evento foi muito participado (60 

portugueses e 42 estrangeiros) e mereceu elogios públicos ao nível dos temas abordados, da 

organização e do acolhimento aos participantes. Foi consensual a necessidade de estreitar a 
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colaboração entre as entidades nacionais e internacionais no sentido de melhorar a 

compreensão e a partilha das melhores práticas no combate à fraude e à corrupção no setor da 

saúde, com destaque para as situações transfronteiriças.  

Da workshop com os media, com balanço também muito positivo, resultaram como 

principais conclusões: 

          

 
 

 

Reforçar a eficiência das ações inspetivas 

   

Indicador e meta:  Nº de relatórios de análise de recomendações 1 

 Resultado: 1 

A meta do indicador do QUAR da IGAS foi atingida.  

 

Este indicador foi selecionado com o objetivo de reforçar a eficiência das ações inspetivas, 

por ter sido diagnosticado como importante sintetizar melhor os resultados de ações temáticas 

a várias entidades, por forma a direcionar não só as atividades inspetivas como as preventivas, 

pedagógicas ou de esclarecimento.  

Esta foi uma das metas cuja prossecução, devido a contingências externas à IGAS, ficou 

inviabilizada na dimensão e complexidade pretendidas. O previsto só seria atingível com a 

A IGAS e os órgãos de 
comunicação social têm que 

compreender as 
necessidades e os tempos 
de cada um, ajustar-se e 

conseguir geri-los 

A IGAS e os órgãos de 
comunicação social têm de 
compreender e descodificar 

a linguagem própria no 
sentido de melhor 

esclarecer o cidadão 

É importante compreender 
que há limites legais à 

divulgação da informação e 
responsabilidade moral em 

matérias sensíveis que 
interferem na esfera 

individual das pessoas 

É necessário entender que a 
IGAS se articula com 

outras entidades públicas, e 
que, nesse âmbito, fica 
obrigada aos tempos e 

outras limitações, 
nomeadamente o sigilo a 

que todas as entidades estão 
sujeitas 

É fundamental que se 
conheçam os limites legais 
da atuação da IGAS, em 
termos de matérias, de 
sujeitos, de prazos e de 
tempos – sujeição ao 

princípio da legalidade 

Quer a IGAS quer os 
órgãos de comunicação 

social devem saber 
trabalhar para colocar o 

cidadão no centro do 
Sistema Nacional de Saúde 
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evolução das aplicações informáticas existentes para o sistema informático integrado de 

gestão, mas o processo só teve início no final do ano de 2016: o Orçamento de Estado foi 

tardiamente aprovado, as cativações orçamentais da IGAS cifraram-se na ordem dos 50%, e 

só no mês de Agosto se concluiu o processo de reforço de verbas entretanto desencadeado.  

Todavia, não querendo prescindir do propósito de atingir o objetivo formulado por forma a 

manter a continuidade na execução da estratégia, optamos por restringir o âmbito da análise 

a uma ação inspetiva que envolvesse vários processos, pois sem recurso a dados 

informatizados não era viável concretizar a ambição inicial. Foi elaborado e divulgado o 

relatório de análise das recomendações das ações inspetivas de 2015 e 2016 no âmbito das 

entidades prestadoras de cuidados de saúde no domínio das dependências e dos 

comportamentos aditivos. 

Recorde-se que este indicador pretendia dar continuidade a um indicador de 2015 relativo 

ao acompanhamento da implementação das recomendações feitas nos processos da IGAS, 

ponto crítico que se regularizou com uma medida de impacto decisivo: - a determinação de 

considerar o acompanhamento como uma fase de todos os processos e não como outra ação 

inspetiva.  

 

Reforçar a eficiência da ação disciplinar 

   

Indicador e meta:  
% de processos de natureza disciplinar com 

instrução concluída no prazo estipulado 
[55%-65%] 

 Resultado: 57% 

A meta do indicador do QUAR da IGAS foi atingida.  

 

O QUAR consagrou um objetivo de reforço da eficiência da ação disciplinar, para o qual foi 

selecionado este indicador de execução. O prazo médio estipulado foi de 45 dias úteis para a 

instrução, de acordo comas disposições legais em matéria disciplinar. De facto, tinha-se 

diagnosticado não existir um adequado ambiente de monitorização e controlo dos prazos, pelo 

que se previram medidas de contexto que o propiciassem. Todavia, essas medidas estavam 

também dependentes da obtenção atempada de recursos financeiros para o desenvolvimento 
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do sistema informático integrado de gestão, o que só viria a acontecer no último trimestre de 

2016. 

Ainda assim, o acompanhamento e controlo possíveis permitiram que esta percentagem 

aumentasse de 53% em 2015 para 57% em 2016, pelo que o objetivo foi atingido.  

Há que ter em conta, porém, que o controlo de prazos se refere não apenas ao trabalho do 

instrutor, mas sobretudo aos tempos de resposta das entidades das quais se aguardam 

informações, peritagens e outras diligências.  

 

Oportunidade de melhoria: para além do desenvolvimento do sistema informático de 

gestão processual, modificar procedimentos internos, no sentido de intervir sobre os 

motivos que estendem o período de instrução. 
2
  

 

 

Padronizar e normalizar metodologias  

   

Indicador e meta:  
Nº de medidas de desenvolvidas de acordo com 

metodologias ISO ou COSO 
2 

 Resultado: 3 

A meta do indicador do QUAR da IGAS foi superada.  

 

Desenvolver práticas de gestão sustentável dos recursos (quer humanos, quer ambientais quer 

financeiros) nas quais se incluem a responsabilidade social, a gestão da qualidade e a adoção 

de boas práticas consagradas em normativos de referência internacionais, gera  impactos que 

beneficiam transversalmente a utilização de recursos, os processos, a aprendizagem e o 

cliente. Padronizar e normalizar as metodologias com base nestes normativos é um objetivo 

importante para a concretização da estratégia de desenvolvimento da IGAS.  

 

                                                 
2
 como a ausência de resposta atempada por parte de entidades externas; a fragilidade do hábito de elaborar e 

fundamentar formalmente as solicitações de prorrogação inevitáveis ou o arrastamento decorrente dos tempos de 

peritagem 
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Sendo medidas com forte impacto na cultura e nas rotinas diárias das organizações optou-se 

por começar por pequenos passos de contemporização, antes de avançar para medidas 

mais contundentes. Assim, foram elaborados e propostos para adoção:  

 

 A Política da Qualidade 

 Os principais modelos do sistema de gestão de qualidade, isto é, os modelos de 

Procedimentos Gerais, de Instruções de Trabalho, de Fichas de Processo e outros 

 O desenho do processo de Gestão da Qualidade e o Procedimento Geral de Controlo 

de modelos, documentos e registos que lhe está associado 

 

A adoção destes documentos e modelos ficou pendente para 2017, por motivos ligados a 

constrangimentos orçamentais, de natureza formativa e de apoio externo.  

 

 

Desenvolver um elevado grau de profissionalismo da atuação sustentado na autonomia 

técnica dos inspetores 
   

Indicador e meta:  
% de trabalhadores da área instrumental 

abrangidos nas ações de formação comportamental 
[63%-71%] 

 Resultado: 68% 

A meta do indicador do QUAR da IGAS foi atingida.  

Previra-se para 2016 uma larga formação de âmbito comportamental, a ministrar 

prioritariamente aos inspetores e à Unidade de Apoio Processual, mas abrangendo a 

generalidade dos trabalhadores. A formação prevista seria dividida em várias sessões ao longo 

do ano e abrangeria várias matérias (gestão da mudança, gestão de conflitos, comunicação, 

equipas criativas e outras). Previra-se um custo aproximado de 35.000€. Todavia:  

- O Orçamento de Estado foi tardiamente aprovado e as cativações orçamentais da IGAS 

cifraram-se na ordem dos 50%.  

- Especificamente na verba prevista para a formação concretizou-se uma diminuição de 

52,32% do previsto (50.540€ de 96.595€) sendo que a IGAS teria, prioritariamente, que 

assegurar a formação dos novos inspetores.  

- Só no mês de Agosto se concluiu o processo de reforço de verbas entretanto desencadeado 
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Como tal, a IGAS viu-se na contingência de cancelar o projeto ou optar por ministrar uma 

formação mais ligeira na matéria, prioritariamente aos trabalhadores da Unidade de Apoio 

Processual, deixando a formação nos moldes pretendidos para os inspetores para ocasião mais 

oportuna. Uma vez que foi possível obter formação em matéria comportamental sem custos 

para um intervalo delimitado de trabalhadores, o indicador e a meta foram reformulados e esta 

atingida.  

 

Desenvolver um elevado grau de profissionalismo da atuação sustentado na autonomia 

técnica dos inspetores 
   

Indicador e meta:  
Nº de regulamentos ou manuais de procedimentos 

elaborados 
[63%-71%] 

 Resultado: 68% 

A meta do indicador do QUAR da IGAS foi atingida.  

 

Para o objetivo de desenvolver um elevado grau de profissionalismo da atuação sustentado na 

autonomia técnica dos inspetores, foi selecionado este indicador, na continuidade de 2015. 

Em 2016, e com ligação à área inspetiva, foram elaborados e propostos: 

 

 O manual de procedimentos de auditoria na área da contratação (já divulgado no 

âmbito do GCCI), e   

 O manual de procedimentos gerais de auditoria (em revisão externa)   

 

Com estes manuais deu-se continuidade à normalização e simplificação de procedimentos 

iniciada em 2015 com a revisão do Regulamento dos Procedimentos da IGAS, aprovado pelo 

Despacho nº 3786/2008 e com a elaboração do Manual de Ação Disciplinar.  

 

 

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

   

Indicador e meta:  Nº de medidas de reformulação do website desenvolvidas [4-6] 

 Resultado: 5 
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A meta do indicador do QUAR da IGAS foi atingida.  

 

 Atualização regular do item Notícias com os principais acontecimentos na IGAS, da 

informação institucional e relativa aos instrumentos de gestão 

 Introdução de um novo item relativo aos procedimentos concursais de recrutamento de 

RH para a IGAS, que é mantido permanentemente atualizado. 

 Reformulação e atualização do item relativo aos instrumentos de gestão, com a 

divulgação do novo Plano Estratégico da IGAS, do novo Código de Conduta, novo 

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e de Corrupção, do questionário de Avaliação 

da Satisfação Interna, e inclusão de um novo sub-item relativo a RH 

 Inclusão de novos itens “Relatórios/Informações/Pareceres” e “Dados estatísticos 

 Tipificação e disponibilização de FAQ  

 

 

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

   

Indicador e meta:  
Nº de documentos de análise divulgados relacionados 

com a atividade da IGAS 
2 

 Resultado: 3 

A meta do indicador do QUAR da IGAS foi superada.  

 

Atingir a meta deste indicador implicou inovar em termos das análises das atividades da 

IGAS em geral. Este aspeto teve desenvolvimentos frutíferos em 2016, tendo este tipo de 

análises sido feita com diversidade e maior regularidade ao longo do ano. Todavia, nem todas 

estas análises, por se relacionarem com o controlo interno e de gestão das atividades (controlo 

da pendência, de prazos e de tempos, de distribuição do trabalho, etc) se revestem de interesse 

para divulgação externa.  

Como tal, externamente, foram divulgadas no âmbito deste objetivo: 

 

 as análises estatísticas relativas aos processos relacionados com acumulações de 

funções 2012-2016  
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 as análises estatísticas relacionadas com as atividades inspetivas às entidades 

prestadoras de cuidados de saúde no domínio das dependências e dos comportamentos 

aditivo 

 as análises estatísticas relacionadas com o combate à fraude 

A superação não foi alheia à solidificação da cultura e hábito de controlo da atividade que, 

pela própria simplificação e harmonização da estrutura e linguagem dos processos, propiciou 

agilizar a recolha das informações necessárias. 

 

 

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

   

Indicador e meta:  
N.º de indicadores da atividade inspetiva 

disponibilizados ao Portal da Transparência 
[1-3] 

 Resultado: 4 

A meta do indicador do QUAR da IGAS foi superada.  

 

A IGAS disponibiliza trimestralmente 4 indicadores:  

 nº de entidades auditadas  

 nº de entidades inspecionadas/fiscalizadas;  

 nº de processos de natureza disciplinar instaurados  

 nº de processos de esclarecimentos instaurados 

Também neste caso a superação foi potenciada pela solidificação da cultura e hábito de 

controlo da atividade que, através de rotinas de recolha de dados criadas em 2015 e buriladas 

no decorrer de 2016, propiciou as condições necessárias. 

 

 

Reforçar a articulação e a cooperação nacional e internacional 

   

Indicador e meta:  Nº de protocolos propostos ou assinados 2 

 Resultado: 3 
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A meta do indicador do QUAR da IGAS foi superada.  

 

Reforçar a articulação e a cooperação nacional e internacional foi uma das apostas 

estratégicas da IGAS em 2015, à qual se deu continuidade.  

Assim, quanto aos protocolos:  

 Foi assinado um Protocolo de Colaboração Institucional com a IGDN – Inspeção-

Geral da Defesa Nacional, com vista à criação de sinergias, à partilha de informações 

e boas práticas e à formação contínua dos seus inspetores. 

 Foi assinado um Protocolo Colaboração Institucional com o CEJ – Centro de Estudos 

Judiciários, com vista à formação em matéria jurídica e judiciária dos seus inspetores e 

à consultoria técnica ou especializada, relativas a matérias das suas competências.  

 Foi assinado um Protocolo de Colaboração Institucional entre a IGAS e o IDEFF - 

Instituto Direito Economico Financeiro e Fiscal, com vista à formação contínua dos 

seus inspetores e à consultoria técnica ou especializada, relativas a matérias das suas 

competências. 

 

A superação desta meta não foi alheia à própria abertura demonstrada pelos parceiros, que 

têm acolhido com bom grado as iniciativas de abertura e de cooperação institucional da 

IGAS.  

 

 

Reforçar a articulação e a cooperação nacional e internacional 

   

Indicador e meta:  
N.º de eventos de colaboração/cooperação 

promovidos 
3 

 Resultado: 3 

A meta do indicador do QUAR da IGAS foi atingida.  

 

Estes eventos serviram vários objetivos, pois os seus impactos manifestam-se a vários níveis: 

o reforço da cooperação e da articulação serve à atividade preventiva, pedagógica, de 

divulgação e de esclarecimento e ao reforço da articulação do próprio sistema de controlo 

interno do MS. Assim, aqui enquadramos: 
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 O workshop sobre as relações entre os media e a Inspeção-Geral, um evento que se 

revestiu de muito interesse para os participantes e motivou as suas manifestações de 

apreço 

 A Open House da Rede Europeia de Combate à Fraude e Corrupção na Saúde 

(EHFCN – European Healthcare Fraud & Corruption Network) 

 O meeting com os Auditores Internos do MS e SNS no âmbito do GCCI  

 

A2: Atividade inspetiva 

 

Balanço global 

• No global a meta de entidades objeto de inspeção, fiscalização ou auditoria foi atingida e 

até superada. 

• A atividade reativa ultrapassou o espectável, em função de algumas solicitações que não 

foi possível direcionar sectorialmente e que abrangeram transversalmente a generalidade 

das entidades do SNS. 

• Como resultado a atividade proactiva ficou prejudicada, obrigando a um esforço 

extraordinário no último trimestre do ano que não deve ser anualmente repetido. 

• A atividade programada sofreu adaptações em termos de conteúdo, tendo no entanto 

sido superada em termos quantitativos. Foram realizadas ações proativas, ou ordinárias, 

em várias áreas temáticas:  

 

Cuidados de saúde 

oral 

Cuidados 

domiciliários 

Cuidados de saúde 

mental 

Comunidades 

terapêuticas 

Interrupção voluntária 

da gravidez 

Procriação 

medicamente assistida 

Dispensa de 

medicamentos 

Prescrição de 

medicamentos 

Equipas e meios de 

emergência 
Listas de espera Escalas de serviço 

Gestão e controlo de 

existências 

Contratação e despesa 

pública 

Arrecadação de 

receita 

Gestão do sistema de 

controlo interno 
Gestão de resíduos 

Combate à violência 

sobre grupos de risco 

Igualdade e 

discriminação 
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Temas das ações previstas Tipologia de entidades 

Nº entid. 

prev. 

c/ação 

concluída 

c/ação 

transitada 

para 2017 

  INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 110 110 9 

P
R

O
A

T
IV

A
 

Cuidados de saúde oral 
setor 

convencionado/privado 
5 5 0 

Cuidados domiciliários administração periférica 5 10 0 

Cuidados de saúde mental 
setor empresarial do 

Estado 
2 2 0 

Comunidades terapêuticas 
setor 

convencionado/privado 
10 10 0 

Interrupção voluntária da 

gravidez 
setor 

convencionado/privado 
2 2 0 

Procriação medicamente 

assistida 
setor 

convencionado/privado 
12 9 0 

Dispensa de medicamentos  
setor empresarial do 

Estado 
3 3 0 

Prescrição de medicamentos 

(substituição do tema 

segurança e saúde no trabalho) 
vários 13 17 4 

Escalas de serviço 
setor empresarial do 

Estado 
2 2 0 

Gestão e controlo de 

existências 
administração periférica 8 8 0 

Gestão de resíduos 
setor empresarial do 

Estado 
8 8 0 

Arrecadação de receita 
setor empresarial do 

Estado 
5 4 1 

Equipas e meios de emergência 
setor empresarial do 

Estado 
5 5 0 

Contratação e realização da 

despesa pública 
setor empresarial do 

Estado 
3 3 2 

REATIVA várias (atividade reativa) … 27 22 2 

  AUDITORIA 23 18 5 

P
R

O
A

T
IV

A
 

Contratação e realização da 

despesa pública 
setor empresarial do 

Estado 
10 7 3 

Igualdade e discriminação 
administração 

direta/indireta n/periférica 
3 3 0 

Combate à violência doméstica 

e sobre grupos de risco 
setor empresarial do 

Estado 
2 1 1 

Gestão do sistema de controlo 

interno 
setor empresarial do 

Estado 
2 2 0 

Listas de espera 
setor empresarial do 

Estado 
3 3 0 

REATIVA várias (atividade reativa) … 3 2 1 

ilustração 4: quadro de execução da atividade inspetiva programada 
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Ações e processos emblemáticos 

 

A destacar, em 2016, os seguintes casos: 

 

 

 

  

ação com vários processos no âmbito da 

contratação pública, por se ter 
constituído uma equipa de projeto para a 
matéria, com resultados relevantes que 
confirmaram ser esta uma área muito 

crítica 

ação com vários processos no âmbito da 

saúde oral (programa cheque dentista), 
por ter sido tratado de uma nova 

perspetiva, em colaboração com as 
autoridades de saúde (DGS), e se terem 

detetado várias irregularidades  

ação com vários processos no âmbito da 

gestão de resíduos hospitalares, 
por se ter tratado de uma intervenção 
inovadora e ter sido desenvolvida em 

colaboração com a IGAMAOT 

ação no âmbito da prescrição de 
medicamentos e de meios 

complementares de diagnóstico e 
terapêutica, com resultados que 

permitiram aperceber algum desequilíbrio 
por vezes limitador da garantia da 

igualdade de acesso 

ação com vários processos no âmbito da 

arrecadação da receita (espaços 
concessionados), por ter tido um objeto de 

intervenção inovador e ter permitido 
confirmar a necessidade de intervenção 

inspetiva na matéria 

ação com vários processos no âmbito das 
listas de espera (SIGIC 1), desenvolvida na 
sequência de várias queixas e reclamações,   
a destacar pelo impacto que as fragilidades 
neste sistema podem ter sobre a garantia 

da igualdade de acesso  
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Pendência processual 

 

Para além das ações de inspeção, fiscalização e auditoria programáveis ou previsíveis a IGAS 

tem em curso outros processos.  No decorrer de 2016 foram instaurados 428 processos. 

 

 

ilustração 5: processos instaurados 

 

No decorrer do ano foram também concluídos 626 processos. 

 

 
ilustração 6: processos concluídos 

211 

91 

40 

24 

29 

18 15 PROCESSOS INSTAURADOS 2016 

de esclarecimentos 

de inspeção 

de fiscalização 

de auditoria 

de inquérito disciplinar 

disciplinares 

de contraordenação 

181 

119 

36 
51 

85 

100 

12 
42 PROCESSOS CONCLUÍDOS 2016 

de esclarecimentos 

de inspeção 

de fiscalização 

de auditoria 

de inquérito disciplinar 

disciplinares 

de contraordenação 

outros 
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EVOLUÇÃO DA PENDÊNCIA PROCESSUAL 

Tipo de processo 
Transitados 

para 2016 

Instaurados 

em 2016 

Concluído

s em 2016 

Pendentes 

em janeiro 

de 2017 

Evolução 

DIS – processos disciplinares 112 
3
 18 100 30 -112  

INS – processos de inspeção 96 
4
 91 119 68 -28  

INQ – processos de inquérito 91 
5
 29 85 35 -56  

ESC – processos de 

esclarecimento 
65 

6
 211 181 95 27  

AUD – processos de auditorias 56 
7
 24 51 29 -27  

FIS – processos de fiscalização 15 
8
 40 36 19 4  

CTO – processos de 

contraordenação 
7 15 12 10 3  

AP – processos de prevenção e 

combate à fraude e corrupção 
28 0 23 5 -28  

APU – processos de 

acompanhamento de entidade 

pública 
20 0 15 5 -20  

APV - processos de 

acompanhamento de entidade 

privada 
9 

5 0 4 0 -5  

Totais 495 428 626 296 -242  

ilustração 7: evolução da pendência processual 

 

Dos dados acima resulta uma diminuição da pendência de 40%. 

 

A IGAS continuou a empenhar-se na diminuição da pendência acumulada, esforço iniciado 

em 2015, com a introdução do conceito na organização como fator estratégico e crítico de 

eficácia da atuação. A rápida tramitação e conclusão dos processos instaurados continuará a 

ser um ponto central na atividade de 2017, por forma a que os processos transitados de um 

ano para o seguinte seja o menor possível.  

 

                                                 
3 Acresciam dois processos, sem registo identificado na aplicação informática de gestão processual 
4 Na contagem física de processos de janeiro de 2016 considerou-se mais um já instaurado em 2016, que ora se desconsidera 
5 Acrescia um processo, sem registo identificado na aplicação informática de gestão processual 
6 Na contagem física de processos de janeiro de 2016 consideraram-se quatro já instaurados em 2016, que ora se desconsideram 
7 Inclui todos os tipos de auditorias (AUD+AG+AD), excluindo uma sem registo identificado na aplicação informática de gestão processual 
8 Acresciam três processos sem registo identificado na aplicação informática de gestão processual 
9 Não se consideram para efeitos desta análise os 21 registos de “processos de gestão”, ou “sem processo” por se tratar de dossiers 
meramente documentais, sem natureza processual, identificados na contagem física de processos de janeiro de 2016 
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De notar que o reforço de verificação do cumprimento legal  em algumas áreas, se traduziu 

num acréscimo dos processos de fiscalização e de contraordenação, com reflexos na 

pendência desse tipo de processos.  

Da mesma forma, tem-se optado por desenvolver processos de esclarecimentos, procedimento 

célere de análise prévia de situações várias, antes da instauração imediata de processos de 

natureza inspetiva,  igualmente com reflexos na pendência desse tipo de processos. 

 
 

 

ilustração 8: processos transitados e a transitar 

 

 

 

Taxa de congestão processual e outras 

 

A taxa de congestão processual mede a % de processos pendentes face aos processos 

concluídos.   

A taxa de congestão processual na IGAS cifrou-se, no final do ano, em 47%. 

Assim, os processos pendentes são menos de metade do que aqueles que se concluem.  

As taxas de congestão mais elevadas referem-se agora aos processos de inspeção e aos de 

auditoria (57%). 
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ilustração 9:  congestão processual 

 

A taxa de resolução processual mede a percentagem dos processos concluídos face aos 

novos processos instaurados.  

A taxa de resolução processual na IGAS cifrou-se, no final do ano, em 146%. 

Assim, a quantidade de processos concluídos é superior à de novos processos. 

As taxas de resolução mais elevadas referem-se aos processos de natureza disciplinar: o nº 

de processos desta natureza diminuiu na sequência da opção estratégica de acompanhar a 

instrução por parte das entidades que têm essa competência em primeira linha, ao invés de se 

substituir a elas. 

 

 

ilustração 10: resolução processual 
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A taxa de eficácia processual mede a percentagem dos processos concluídos face ao 

conjunto dos processos que é preciso concluir, isto é, os novos e os transitados do ano 

anterior.  

Esta taxa na IGAS é de 68%. 

Assim, a quantidade de processos que se conclui face à que é necessário concluir é de um 

pouco mais de metade.  

 

 

ilustração 11: eficácia processual 

 

A3: Informação e Cooperação 

 

Pedidos de Informação 

 

A IGAS, enquanto serviço de inspeção do MS, presta um Serviço Informativo ao cidadão em 

geral, à imprensa e aos outros organismos do Ministério. 

Em 2016, registaram-se mais de 400 pedidos de informação. 

Estes foram maioritariamente efetuados por particulares (42%) e (20%) especificamente por 

cidadãos utentes de entidades hospitalares e utentes de Agrupamentos de Centros de Saúde 
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(14%). O número de contactos de pessoas diretamente envolvidas nos processos em curso na 

IGAS diminuiu substancialmente relativamente a 2015. 

 
 

ilustração 12: pedidos de informação 

 

Acessos ao website 

 

Registaram-se 112.873 visitas ao website da IGAS no ano de 2015, o que representou um 

acréscimo de cerca de 89.000 acessos relativamente a 2015. Este acréscimo de acessos não 

será alheio ao procedimento concursal para recrutamento de inspetores, que decorreu durante 

o ano de 2016, ao aumento de conteúdos e atualização do website, e ao reforço da cultura de 

cooperação e abertura em que a IGAS se tem empenhado. 
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Abaixo indicam-se os conteúdos mais acedidos.  

Informação normal  27.050 

Procedimento Concursal 17.496 

Pesquisas 13.851 

Localização  6.464 

Notícias/ Destaques  5.912 

O que fazemos » Tipos de ações 2.865 

Relatórios/Informações/Pareceres 2.270 

Quem somos  2.483 

Instrumentos de Gestão 1.744 

Dados Estatísticos 1.690 

Cooperação 933 

 
122.873 

 

ilustração 13: acessos ao website 

 

Cooperação institucional 

 

Reforçar a articulação e a cooperação nacional e internacional continuou a ser uma das 

apostas estratégicas à qual se pretende dar continuidade.  

Foram já acima referidas a celebração de 3 protocolos (com a Inspeção Geral da Defesa 

Nacional, o Centro de Estudos Judiciários e o Instituto Direito Economico Financeiro e 

Fiscal) e a promoção de 3 eventos (o workshop com os media, a Open House da Rede 

Europeia de Combate à Fraude e Corrupção na Saúde e o meeting com os auditores internos 

do MS/SNS). 

Foi ainda assinado, por iniciativa externa, um Protocolo de Colaboração entre a IGAS e a  

Entidade Reguladora da Saúde (ERS), a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros e a 

Ordem dos Farmacêuticos, com vista ao desenvolvimento de ações conjuntas, de partilha de 

informação, dados e conhecimentos técnico-científicos. 

Quanto aos eventos de colaboração/cooperação, é ainda de referir, entre outros: 
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 A participação ativa nas Mesas Redondas do Conselho Coordenador do SCI, onde a 

IGAS reforçou a necessidade de retomar a revisão da Matriz de Risco do SCI, e se 

voluntariou para conduzir os trabalhos do Grupo de Trabalho a constituir para o efeito. 

 A realização de diversas reuniões com entidades parceiras, no sentido de estreitar 

relações e reforçar a cooperação, designadamente com o Centro de Estudos 

Judiciários, Ordem dos Enfermeiros, e outras. 

 A participação no Grupo de Trabalho para a Metrologia na Saúde, da Comissão 

Setorial da Saúde do Instituto Português da Qualidade, IP (IPQ), na sequência dos 

trabalhos do qual foram desenvolvidos guias de boas práticas, agora divulgados pelo 

IPQ. 

 A participação da Inspetora-Geral na Abertura Solene da Conferência sobre Gestão de 

Serviços de Saúde, organizada pela Escola Superior de Enfermagem de Santa 

Maria. 

 A Inspetora-Geral presidiu ainda à sessão de abertura de um Top & Fast Meeting 

dedicado ao tema: Fluxo Seguro no Medicamento, promovido pela Associação 

Portuguesa de Engenharia e Gestão da Saúde em colaboração com um conjunto 

representativo de hospitais da região norte, que teve lugar no Conselho Regional do 

Norte da Ordem dos Médicos. 

 A participação como conferencista de um representante da IGAS no evento 

“Criminalidade na saúde - Estratégias de Combate, Resultados e Desafios”, 

coorganizada pelo Ministério da Saúde e pela Polícia Judiciária. 

 A participação da Inspetora-Geral, como oradora, no painel relativo à Visão do 

Fiscalizador no III Seminário de Compras Públicas na Saúde, organizado pela SPMS, 

que decorreu a 6 de dezembro de 2016.  

 A revisão e aligeiramento do Manual de Ação Disciplinar, que continuará a ser 

divulgado em sessões formativas da IGAS junto das entidades do SNS durante 2017 

 A realização de ações de formações abertas à participação das Inspeções Regionais 

de Saúde dos Açores e da Madeira  
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 A participação em duas ações inspetivas conjuntas, designadamente com a Inspeção 

Geral da Defesa Nacional e a Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e 

do Ordenamento do Território 

 

A4: Formação 

 

A formação continuou a ser uma aposta da IGAS em 2016. 

Destaca-se o curso de formação proporcionado aos novos inspetores em período 

experimental na IGAS, tendo sido publicado o Regulamento deste período experimental para 

integração na Carreira Especial Inspeção.  

Proporcionou-se ainda aos colaboradores da IGAS a participação em várias ações de 

formação ou de caráter formativo, internas e externas. É de salientar que 99% dos 

trabalhadores da IGAS beneficiaram de formação no ano de 2016.  

 

FORGEP - Curso de Formação em Gestão Pública 

Encontro Call 2016 no âmbito do EMPIR 

Balanced Scorecard – Customer Advisory Board 

Sessão de Esclarecimento INCM - DRE 

Gestão Estratégica e Análise de Risco  

Conferência Globalização da Contratação Pública 

Secretariado de Direção 

Conferência - As TIC e a Saúde no Portugal de Hoje  

Conferência - O Stresse no Trabalho: Um Desafio Coletivo para a Administração Pública 

Ação de Formação PACIS - Sonho (Sistema Integrado de Informação Hospitalar) 

Ação de Formação PACIS - Sclínico (PCE+Triagem) e (Sistema de Informação Clínica 

Hospitalar) 

A Criminalidade na Saúde - Estratégias de Combate, Resultados e Desafios 

Ação de Formação PACIS - RNP  (Registo Nacional de Profissionais) 

Ação de Formação PACIS - SGES   (Sistema de Gestão de Entidades de Saúde) 

Ação de Formação PACIS - PRVR  (Portal de Requisição de Vinhetas e Receituário) 

Conferência - Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Públicas - SNC-AC 

O desafio da Gestão de Projetos no Setor Público 

Ação de Formação PACIS o PEM (Prescrição Eletrónica Médica) 
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Ação de Formação PACIS o SIM@SNS  (Sistema de Informação e Monitorização do SNS 

Os Hospitais Reforma e a Reforma do Serviço Nacional de Saúde 

CFInspetores Estagiários - Modulo I - Enquadramento, Organização e Funcionamento da IGAS 

CFInspetores Estagiários - Modulo IV - Contratação Pública 

CFInspetores Estagiários - Modulo II - Administração Pública e Direito Financeiro 

CFInspetores Estagiários - Modulo VI - Inspeção, Fiscalização e Deteção da Fraude, Corrupção e    
Infrações Conexas 

CFInspetores Estagiários - Modulo VII Auditoria  

CFInspetores Estagiários - Modulo III - Ética da Atividade Inspetiva e Prevenção da Corrupção 

CFInspetores Estagiários - Modulo V  - Procedimento Contraordenacional e Disciplinar  

CFInspetores Estagiários - Modulo V  - Procedimento Contraordenacional 

CFInspetores Estagiários - Modulo VII Auditoria  

Gestão Stress e Gestão de Conflito 

Conferência Gestão Documentação: Utopia e Realidade 

Seminário de Planeamento em Saúde  

ilustração 14: ações formativas proporcionadas 

 

 

A5: Gestão e inovação Organizacional 

 

Salienta-se ainda: 

 

1 

A elaboração do Plano Estratégico 2016-2018 de acordo com a adoção da 

metodologia de monitorização Balanced Scorecard e a adoção da Matriz da Estratégia 

da IGAS  

2 

A elaboração de um novo Código de Conduta e Ética da IGAS e a designação do 

Gestor do Processo de Gestão de Riscos do Plano de Prevenção de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas da IGAS 

3 

A nova forma de programação da atividade inspetiva da IGAS (em termos de 

inspeção, fiscalização e auditoria) por grandes áreas, temas mais específicos, e 

especificação do objeto e objetivo principal, com definição da tipologia e do número 

de entidades a abranger em cada uma, assim como do início e fim previsto, 

calendarização aproximada e constituição das equipas executantes 
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4 

As novas formas de análise em termos de controlo da atividade:  

• contagens físicas e análise processual e de pendência, incluindo taxas de 

congestão, de resolução e de eficácia processual;  

• distribuição de processos por tipo e por inspetor;  

• atividade por NUTS3;  

• análises de resultados estatísticos por temas;  

• análises de tempos médios de duração de ações inspetivas 

5 
A elaboração do Léxico Operacional e da Matriz Temática de Intervenção, com 

vista ao preenchimento do Mapa de Risco da Saúde 

6 
A emissão de vários despachos e orientações internas para uniformização e 

clarificação e procedimentos 

7 A elaboração de um Manual de Acolhimento 

8 A elaboração do Regulamento e do Manual e de Ajudas de Custo e de Transporte 

9 A elaboração do Regulamento do Fundo de Maneio 

10 A elaboração do Regulamento do Espaço de Exposições da IGAS 

11 
A elaboração e publicação do Regulamento do Período Experimental para 

integração na Carreira Especial Inspeção  

12 
A elaboração e entrada em vigor do novo Regulamento do Horário de trabalho da 

IGAS e a revisão das modalidades horárias atribuídas aos funcionários 

13 

A conclusão do procedimento concursal para recrutamento de 15 novos inspetores, 

iniciado com o Aviso n.º 13656/2015. É de salientar não se ter registado qualquer 

litigância ou recurso hierárquico. 

14 
A reorganização das Equipas Multidisciplinares e dos postos de trabalho de forma 

a acomodar os novos inspetores e dotá-los de instrumentos 

15 
A revisão do sistema informático de gestão documental e processual, ainda em 

curso previsivelmente até meados de 2017 
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16 A organização dos dossiers permanentes das entidades objeto de ação inspetiva 

17 
A atualização e reorganização das pastas temáticas digitais de apoio à atividade 

inspetiva 

18 

A Reformulação do repositório digital do conhecimento da IGAS, base de dados de 

processos e peças processuais paradigmáticas, internas e externas, com a elaboração 

de sumários e descritores para 235 fichas 

19 
A reorganização do arquivo de processos e a reafectação de um espaço no edifício 

para o efeito 

20 A concretização célere das obras de conservação do edifício há muito necessárias 

21 A aplicação de um questionário de satisfação do ambiente interno 

22 
A concretização das consultas de medicina no âmbito do Sistema de Saúde e 

Segurança no Trabalho  

23 
A cerimónia de reconhecimento de mérito a colaboradores da IGAS pelo trabalho 

desenvolvido em 2015 

 

No âmbito da 

Responsabilidade Social 

das Organizações, 

destacamos ainda aa 

disponibilização de um 

espaço para exposições 

de natureza artística e a 

elaboração do respetivo 

Regulamento de 

Utilização. O espaço de 

exposições abriu 

aquando das comemorações dos 36 anos da IGAS com uma exposição do pintor hiper-realista 

Gustavo Fernandes. A mostra esteve disponível gratuitamente de 19 de setembro a 20 de 
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outubro, e contou com uma média de 9 visitantes diários, num total de mais de 200, na sua 

maioria de nacionalidade estrangeira (cerca de 70%). 

 

A5: Execução do Plano de Atividades 

 

Para além dos objetivos e metas especificados no QUAR estavam previstas outras 

atividades. Globalmente a execução foi satisfatória, sobretudo tendo em conta os imprevistos 

característicos dos processos de mudança nas organizações, alguma instabilidade dos recursos 

humanos afetos à área instrumental, mormente quanto aos técnicos superiores, (apenas 4 e 

susceptíveis a condicionamentos de mobilidade na AP), e os constrangimentos orçamentais 

verificados que melhor se detalham no ponto B: Recursos utilizados. 

Assim, a execução de algumas das atividades previstas foi suspensa ou adiada, ou ainda 

adaptada, por ter sido necessário priorizar a aplicação dos recursos em função dos 

imprevistos. Não querendo, no entanto, abandonar o propósito de atingir os objetivos 

formulados, por forma a manter a continuidade na execução da estratégia, foram dados passos 

sempre que possível, ainda que mais modestos, num claro sinal de firmeza de intenções.   

  = concretizado =concretização iniciada mas não terminada = suspenso ou adiado 

 

Objetivos Indicadores Situação Observações 

Reforço da capacidade 

institucional pela promoção 

da revisão da sobreposição 

de competências em 

organismos do MS e de 

diplomas legais associados 

Apresentação de iniciativa junto 

do Sr. Ministro da Saúde 

 

  

Reforço da capacidade 

institucional pelo 

fortalecimento do controlo 

interno em áreas de risco 

Determinações emanadas 

relativas à implementação 

genérica do novo PPRGIC 

 

nomeação do gestor do 

processo e definição das suas 

atribuições 

Normativos internos relativos à 

minimização de riscos 

identificados  

em curso e a continuar em 

2017 

Reforço da capacidade 

institucional pela 

harmonização do léxico 

operacional  

Aprovação de documento de 

harmonização do léxico 

institucional operacional 
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Objetivos Indicadores Situação Observações 

Reforço da capacidade 

institucional pela adoção de 

boas práticas de gestão 

sustentável 

Medidas tomadas para adoção de 

práticas de gestão sustentável 

 

Espaço de Exposições e 

respetivo regulamento; 

adoção de práticas de gestão 

da qualidade e gestão do 

risco; obras de beneficiação 

do edifício; consultas de SST; 

estudo em curso do arquivo 

histórico; outras. 

Reforço do planeamento, 

direcionamento e controlo 

estratégico e operacional 

Adoção da matriz de risco da 

área operacional 
 

em curso e a continuar em 

2017 

Adoção das componentes 

tipologia de entidades e cobertura 

geográfica na programação e 

análise de resultados 

 

 

Elaboração de Plano Estratégico 

de acordo com a adoção da 

metodologia de monitorização 

Balanced Scorecard  

 

  

Reforço do controlo interno 

na IGAS 

Aprovação da política de riscos 

de gestão incluindo os de 

corrupção 
 

adiado para 2017 para 

articulação no projeto de 

implementação de um sistema 

organizado de gestão da 

qualidade 

Elaboração de documento 

relativo à sistematização do 

processo interno de gestão de 

riscos 
 

Elaboração de documento 

relativo aos indicadores de 

medição e monitorização dos 

riscos internos 
 

Reforço da utilização das 

TIC  

Acréscimo do número de 

utilizadores com acesso ao SI e 

repositórios digitais  

adiado para 2017: por 

motivos de ordem financeira 

alheios à IGAS não foi 

possível concluir o 

desenvolvimento do novo 

Sistema Informático integrado 

de gestão (SI) 

Reorganização de pastas 

partilhadas no servidor  
 

em curso e a continuar em 

2017 

Melhoria contínua da 

formação 

Constituição de uma bolsa 

interna de formadores  

 

 

Formação CPA  aos 

trabalhadores da UAP 
 

adiado para 2017: por 

motivos de ordem financeira 

alheios à IGAS a verba 

prevista para a formação 

sofreu cortes em 52,32% do 

previsto 
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Objetivos Indicadores Situação Observações 

Reforço de disponibilização 

de informação interna 

relevante para efeitos 

operacionais  

Nº de peças processuais 

emblemáticas disponibilizadas a 

todos os inspetores na base de 

dados respetiva 
 

Foram selecionadas 24 peças 

emblemáticas (acusações e 

relatórios). Por não ter sido 

possível concluir o 

desenvolvimento do novo SI, 

a disponibilização desejada 

ficou condicionada à evolução 

necessária para tal: as peças 

ficaram disponíveis no SI, 

embora não destacadas.     

dossiers permanentes de 

organismos do MS atualizados e 

disponibilizados 

 

Foram disponibilizados 15 

dossiers permanentes, isto é 

100% dos previstos 

(organismos da 

Administração direta (4) e 

indireta (5) do MS, ARSs (5) 

e SPMS) 

Reforço da capacidade 

institucional através de 

melhorias na área da gestão 

de RH 

Aprovação do regulamento dos 

horários de trabalho da IGAS 

 

 

Revisão dos horários de trabalho 

dos trabalhadores da IGAS 

 

 

Aprovação do Regulamento de 

uso de veículos e de outros 

equipamentos que o justifiquem  

O Regulamento foi elaborado, 

a sua aprovação foi suspensa 

por não ter ainda sido possível 

obter viaturas de serviço para 

o corpo inspetivo da IGAS 

Reforço do controlo do 

esforço financeiro 

Elaboração de relatório com 

apuramento por centros de custos 
 

adiado para 2017: a fim de 

acompanhar a elaboração de 

outros instrumentos de análise 

da área financeira, dada a 

perda de RH da divisão e a 

necessidade de rentabilizar 

recursos    

Melhoria das condições de 

SST 

Data de conclusão das obras de 

beneficiação no edifício 

 

  

Melhoria do funcionamento 

da secretaria de apoio 

processual 

Situação do calendário de prazos 

partilhado 

 

  

Rearrumação física de processos  

 

Pese embora não se tenha 

conseguido o espaço de 

arquivo previsto no Parque da 

Saúde  reaproveitou-se o 

espaço da cave do edifício 

sede 

ilustração 15: quadro de execução do Plano de Atividades 
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B - Recursos Utilizados 
  

B1: Recursos Humanos 

 

O Plano de Atividades para 2016 previa, para a sua concretização, um mapa de pessoal com 

103 trabalhadores. Este valor estava, porém, dependente de confirmação de sustentabilidade 

orçamental, e correspondia a uma previsão de acréscimo de 15 inspetores que se pretendia 

recrutar.  

A execução de RH tem sido sempre inferior ao previsto, contabilizando as 

saídas/mobilidade de trabalhadores, bem como as baixas prolongadas, e o mesmo se veio a 

verificar relativamente a 2016: embora se tenha confirmado o recrutamento de novos 

inspetores, ainda em período experimental e formativo, este recrutamento apenas compensa 

as saídas. Em 2016 saíram 15 trabalhadores no total e entraram ou regressaram 25. 

 
2013 2014 2015 2016 

Dirigente superior 3 2 3 3 

Dirigente intermédio e CEM 6 6 4 5 

Inspetor 41 47 44 45 

Técnico superior 6 4 4 2 

Médico 1 1 1 1 

Técnico de informática 3 2 2 2 

Assistente técnico 21 18 18 14 

Assistente operacional 5 5 4 3 

Total de RH 86 85 80 75 

     

 

Inspetor; 41 
Inspetor; 47 

Inspetor; 44 Inspetor; 45 

técnico 
superior; 6 

técnico 
superior; 4 

técnico 
superior; 4 

técnico 
superior; 2 

Total de RH; 86 Total de RH; 85 
Total de RH; 80 

Total de RH; 75 

2013 2014 2015 2016 

RH em funções 
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Note-se que mesmo o número 

de efetivos planeados tem 

vindo a decrescer. 

 

 

 

 

ilustração 16: evolução dos RH 

 

Quanto à distribuição por género, a taxa de 

feminização de 64% em 2015 manteve-se no final 

de 2016. Esta diferença de efetivos quanto ao género 

verifica-se em todos os grupos de cargos/carreiras, 

sendo mais acentuada na carreira de assistente 

técnico com apenas dois trabalhadores do sexo 

masculino. 

ilustração 17: RH por género 

 

Os escalões etários mais representativos na IGAS situam-se entre os 50 e os 59 anos, 

correspondendo a 45% do total de efetivos. 

(-) de 29 anos 1 

30-34 5 

35-39 10 

40-44 6 

45-49 13 

50-54 18 

55-59 16 

60-64 6 
 

ilustração 18: escalões etários dos RH 

H 
36% 

M 
64% 

Inspetores; 
46 

Inspetores; 
46 

Inspetores; 
47 

Inspetores; 
62 Inspetores; 

48 

Téc.Sup; 8 Téc.Sup; 8 Téc.Sup; 4 Téc.Sup; 4 

Téc.Sup; 4 

                           
95 

                                 
93                          

86 

                                            
 

103 

                                            
TOTAL: 87 

2013 2014 2015 2016 2017 

RH planeados 
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A percentagem de efetivos com habilitação superior – licenciatura, mestrado e 

doutoramento – é de 77%.  

De notar que, pese embora o elevado grau de habilitação superior, os técnicos superiores 

eram apenas 2 no final de 2016, o que é manifestamente insuficiente face às necessidades da 

organização. Este grau de habilitação regista-se, portanto, entre os trabalhadores da carreira de 

inspeção, para a qual a licenciatura é uma exigência.  

 

Licenciatura, mestrado, doutoramento 58 

11º e 12º 11 

9º 3 

4º 3 
 

ilustração 19: escolaridade dos  RH 

 

No desenvolvimento da atividade inspetiva, a IGAS dispõe de um corpo de inspetores de 

variadas áreas, maioritariamente gestão/economia e direito. 

Existem ainda três trabalhadores licenciados integrados nas carreiras de assistente técnico e na 

carreira de técnico de informática. 

O período normal de trabalho praticado é de 40 horas semanais/8 horas diárias. 

O horário de trabalho tipo praticado na IGAS é o horário flexível, com plataformas fixas 

das 10h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30.  

O número total de ausências ao trabalho foi de 2555 dias, superior ao valor de 2015, que se 

cifrou em 1672,5 dias.   

O maior volume de dias diz respeito a ausências por motivo de doença, existindo três 

trabalhadores com baixa prolongada. 
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B2: Recursos Financeiros e Materiais 

 

Sendo a IGAS um serviço integrado, as suas fontes de financiamento são essencialmente 

verbas provenientes do Orçamento do Estado
10

, existindo também uma percentagem 

proveniente de transferências de receitas próprias de outros organismos
11

.  

A nível financeiro, o orçamento inicial correspondia a 4.070.734 €. No entanto, dotação 

corrigida situou o orçamento 3.760.959 €. 

A execução foi de 3.400.433 €, isto é, 90% do orçamento corrigido.  

Deste exercício financeiro importa relevar o seguinte: 

 

 Incorporou saldos transitados de 2015 e crédito especial. 

 Os cativos nas despesas com pessoal foram exatamente no valor deste crédito 

especial, concedido no exercício de 2015, que por motivos de natureza administrativa 

não foi possível utilizar, tendo constituído saldo transitado para 2016. 

 Ainda relativamente a este crédito não foram reunidas as condições legais para a sua 

execução, designadamente a autorização para aplicação em despesa em 2016. 

 Este facto prejudicou a obtenção de Recursos Humanos, impossibilitando o 

completo preenchimento do mapa de pessoal (cujo total de postos de trabalho não 

sofre alterações desde 2013) 

 Face à insuficiência orçamental para fazer face às despesas correntes de 

funcionamento, houve necessidade de aplicar em despesa o saldo transitado do 

exercício de 2015, no montante de 32.700€, de obter um crédito especial no montante 

de 185.356€ e de solicitar uma alteração do agrupamento de verbas destinadas a bens 

de investimento para fazer face às despesas decorrentes da ocupação do edifício sede 

segundo o princípio da onerosidade (119.040 €), que em 2016 foi 100% superior ao 

valor de 2015. 

 

                                                 
10

 Receitas Gerais, da Fonte de Financiamento 111 
11

 Transferência de Receitas Próprias entre organismos, Fonte de Financiamento 129   
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Note-se que em julho de 2016, na sequência de procedimento de recrutamento e seleção 

iniciado em 2015, foram admitidos 15 novos inspetores, não estando portanto refletidos na 

execução de 2016 o encargo anual inerente, mas apenas o relativo a 7 meses.  

A evolução do orçamento da IGAS no quinquénio, evidencia um crescendo no valor das 

dotações de utilização condicionada e consequentemente uma necessidade reiterada de 

reforços orçamentais com contrapartida em receita própria do Ministério da Saúde. 

Pese embora o reconhecimento das necessidades pela Tutela, traduzido quer no valor dos 

plafonds atribuídos, quer nos créditos especiais concedidos, as dotações líquidas de cativos 

disponíveis no início de cada ciclo orçamental têm-se revelado claramente insuficientes, 

conduzindo a processos de atribuição de créditos especiais cuja tramitação 

administrativa é morosa (tempo médio de cerca de 14 semanas), ficando as disponibilidades 

em condições de serem executadas em momento tardio quando, face aos prazos para 

tramitação dos procedimentos já não é viável a execução do procedimento, a celebração de 

contrato e respetivo pagamento no mesmo ano económico.  

 

Desta forma, quer o adequado preenchimento do mapa de pessoal, quer os projetos de 

investimento tendentes à melhoria da eficiência e à redução de custos futuros, têm sido 

sistematicamente prejudicados. 

 

 
2013 2014 2015 (1) 2016 (2) 

Plafond orçamental atribuído - 3.794.492 € 3.512.728 € 3.512.728 € 

Necessidades Estimadas - 3.842.780 € 3.665.821 € 4.121.174 € 

Dotação inicial (FF111) 3.595.600 € 3.512.728 € 3.512.728 € 3.512.728 € 

Dotação corrigida líquida de 
cativos (FF111+FF129) (3) 

3.595.600 € 3.601.479 € 3.681.484 € 3.803.871 € 

Cativos 0 € 46.202 € 38.416 € 266.863 € 

Crédito Especial/ Saldo 
transitado de exercício anterior  

0 € 134.953 € 207.172 € 558.007 € 

Taxa de execução orçamental (4) 87,92% 96,81% 92,53% 89,39% 
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(1) A taxa de execução face a compromissos foi de 94% e foi prejudicada pelo facto de a importância de 

82.409€, inscrita na rubrica 07.02.05, destinada ao aluguer operacional de viaturas ter sido objeto de despacho 

favorável a outra afetação apenas em 29/12/2015, inviabilizando a projetada aquisição de software em 2015. Por 

outro lado o crédito especial de 159.000€, consignado a despesas com pessoal, apesar de autorizado em 

11/09/2015, apenas ficou disponível em 07/01/2016, pelo que não pôde ser executado. 

(2) A taxa de execução foi prejudicada pelo facto de o montante de 159.386,80€, considerado como saldo  da 

gerência de 2015 e consignado a despesas com pessoal, não ter obtido autorização do MF para aplicação em 

despesa, pelo que não foi executado. Manteve-se igualmente não executada a dotação da rubrica 07.02.05, 

prevendo-se que o procedimento de contratação pública conduzido pela ESPAP apenas seja finalizado em 

outubro de 2017. 

(3) O exercício de 2016 incorpora saldos transitados de 2015 e crédito especial. 

 

C - Autoavaliação 
 

C1: Avaliação do QUAR 2016 

No cumprimento da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, que estabelece o Sistema 

Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), no 

quadro das orientações emanadas pela tutela e finalizado o ciclo de gestão de 2016, apresenta-

se a autoavaliação do serviço. Tendo por base os objetivos estratégicos (OE) de 2016,  

 

• OE 1: Assegurar o cumprimento das disposições legais e orientações técnicas, em 

todos os domínios da atividade e da prestação de cuidados no setor da saúde 

• OE 2: Atuar no âmbito do Controlo Interno da Administração Financeira do Estado, 

garantindo a boa aplicação dos dinheiros públicos por parte de entidades que atuem no 

domínio das atividades em saúde 

• OE 3: Obter ganhos de eficiência e de qualidade na prossecução da missão e no 

combate ao desperdício, à fraude, e à corrupção, por intermédio do reforço da 

capacidade institucional e do desenvolvimento da acão preventiva 

• OE 4: Desenvolver a acção disciplinar em relação aos serviços, estabelecimentos e 

organismos integrados no Ministério da Saúde ou por este tutelados 

 

A análise dos resultados permite observar que os objetivos foram alcançados na sua 

totalidade, tendo alguns sido superados. 
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Estes resultados refletem esforço, envolvimento e compromisso inequívocos de todos os 

trabalhadores da IGAS na concretização de cada um dos objetivos propostos. Este resultado 

deve ser considerado tão mais positivo quanto mais se tiverem em conta as mudanças 

ocorridas no seio da Instituição durante o ano de 2016 e os constrangimentos imprevistos de 

recursos.  

 

EFICÁCIA 118% 

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

atuação da IGAS (R) 119% 

OOp2: Reforçar a eficácia do Sistema de Controlo Interno do Ministério da Saúde (R)  150% 

OOp3: Garantir a eficiência da atividade inspetiva assegurando a boa continuidade processual  (R)  100% 

OOp4:  Reforçar a atividade preventiva  (R)  100% 

EFICIÊNCIA 110% 

OOp5: Reforçar a eficiência das ações inspetivas 100% 

OOp6: Reforçar a eficiência da ação disciplinar 100% 

OOp7: Padronizar e normalizar metodologias  (R)  125% 

QUALIDADE 109% 

OOp8: Desenvolver um elevado grau de profissionalismo da atuação sustentado na autonomia 

técnica dos inspetores ( R ) 100% 

OOp9: Melhorar a qualidade da informação prestada no âmbito da atuação da IGAS 116% 

OOp10: Reforçar a articulação e a cooperação nacional e internacional 113% 

ilustração 20: execução dos parâmetros do QUAR 

 

A IGAS conseguiu cumprir os objetivos a que se propôs e que consagravam as suas 

atividades core ou fundamentais para o reforço destas.  

Assim, 50% dos objetivos operacionais ultrapassaram a taxa de concretização de 100%, 

enquanto os restantes 50% alcançaram os 100%, à semelhança do que se verificou para o ano 

de 2015. Também a taxa de realização dos três parâmetros de avaliação (eficácia, eficiência e 

qualidade) ultrapassou os 100% (118%, 110% e 109%, respetivamente). 
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Assim, conclui-se que a IGAS alcançou uma taxa de realização global de 113%, valor 

superior ao registado para 2015. 

 

O artigo 18º da Lei do SIADAP, acima referida, prevê que seja atribuído desempenho Bom 

aos serviços que atinjam todos os objetivos, superando alguns. 

 

Neste quadro, os resultados alcançados em 2016 refletem um DESEMPENHO BOM, 

propondo-se esta menção qualitativa. 

Registe-se contudo que os objetivos fixados em QUAR não esgotam as atividades desta 

Inspeção, relevando-se outras atividades operacionais e de suporte interligadas com as 

elencadas no QUAR, e das quais resumidamente se deu conta neste relatório. 

 

C2: Apreciação dos serviços prestados 

 

Enquanto matéria de particular interesse para o cidadão, a saúde tem na imprensa um meio 

privilegiado de divulgação de informação. 

No âmbito da imprensa, registaram-se cerca de 300 artigos/notícias relativos às atividades 

desenvolvidas ou aos processos findos ou em curso na IGAS, bem como às irregularidades a 

eles associadas, ou às situações de organização e funcionamento de serviços ou situações de 

assistência médica a eles subjacentes. A imagem da IGAS na comunicação é discreta, sendo o 

foco da notícia, em regra, não a Inspeção Geral mas as situações que investiga.  

Os diversos convites para a participação da Inspetora-Geral da IGAS como oradora, referidos 

no ponto A3: Informação e Cooperação, constituem também um reflexo da boa imagem da 

organização entre os parceiros, que não queremos deixar de referir. A IGAS recebeu 

igualmente várias manifestações de apreço dos participantes nos eventos que organizou, 

designadamente da parte dos membros da Rede Europeia de Combate à Fraude e à Corrupção 

na Saúde, que a IGAS recebeu em Lisboa em Open House.  
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Refere-se ainda que ao longo do ano de 2016 nenhuma reclamação foi registada no Livro de 

Reclamações da IGAS. 

 

Dá-se ainda nota de que a IGAS levou a cabo um questionário de satisfação junto dos 

clientes internos: foram distribuídos 71 questionários e apuraram-se 31 respostas completas, 

correspondendo a uma taxa de resposta de 44% do universo total dos trabalhadores da IGAS.  

 86% dos respondentes está satisfeito ou muito satisfeito com a instituição; o nível de 

satisfação em geral é de 4 em 5.  

 Os parâmetros com maiores médias de satisfação (86%) são a gestão e a organização e a 

motivação. Os respondentes apontam estar satisfeitos ou muito satisfeitos sobretudo com 

a divulgação da estratégia e dos objetivos, com a monitorização da atividade, e com a 

participação em projetos de mudança e aprendizagem de novos métodos de trabalho 

 Relativamente à liderança 90% dos respondentes está especificamente satisfeito ou muito 

satisfeito com o reconhecimento dos esforços individuais e coletivos.  

 Quanto às condições de trabalho em geral e às condições de segurança e saúde no 

trabalho em particular a avaliação é de “satisfeito” ou “muito satisfeito”. 

 Assinalam-se como pontos de menor satisfação a igualdade de oportunidades para 

desenvolvimento de novas competências profissionais e as ações de formação obtidas; o 

ponto mais forte é a divulgação de informação institucional (intranet). 

 

C3: Avaliação do sistema de controlo interno 

 

A atividade de qualquer entidade pública que envolva a gestão de dinheiros e património 

públicos deve reger-se, nos termos da Constituição da República Portuguesa, pelos: 

• Princípio da igualdade 

• Princípio da proporcionalidade 

• Princípio da justiça 

• Princípio da imparcialidade 

• Princípio da boa-fé 
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Avaliação global do QUAR 
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Consciente da importância de uma cultura de controlo interno que permita fazer cumprir a 

política administrativa da instituição e os objetivos traçados, bem como proporcionar 

condições para a eficácia e eficiência operacional e dos recursos, a IGAS vem adotando 

várias medidas de controlo. No ano de 2016 apostou-se na intensificação de uma postura 

mais aberta e transparente, com a intensificação do controlo da atividade e a elaboração de 

várias análises nesse domínio: estado dos processos, distribuição do trabalho, tempos das 

ações inspetivas, cumprimento de prazos, e outras.  

Destaca-se a nomeação formal de um gestor do processo de riscos, incluindo os de 

corrupção, com tarefas claramente definidas.  

 

C4: Análise comparativa com outros serviços 

 

A autoavaliação do QUAR, em conformidade com o estabelecido na Lei do SIADAP, deve 

integrar uma análise comparativa com o desempenho de serviços idênticos, que possam servir 

de referência à atividade desenvolvida. 

Dado que a IGAS é uma inspeção setorial mas que desenvolve também inspeções a entidades 

privadas, e ainda que existam diferenças no âmbito de atuação de cada inspeção, optou-se por 

efetuar uma análise comparativa com outras inspeções, também setoriais e/ou com atividade 

de inspeção externa. Não estando ainda disponíveis dados relativos a 2016, utilizam-se os 

possíveis. 

Os valores de avaliação 

global do QUAR na 

IGAS têm, ao longo do 

tempo, registado poucas 

oscilações, contrastando 

com algumas variações 

que se observam nas 

outras entidades. 

ilustração 21:comparação de 

execuçaõ do QUAR 
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O número total de RH tem 

sofrido poucas alterações, o 

que nos últimos dois anos se 

tem igualmente verificado nas 

outras inspeções.  

 

ilustração 22: comparação de RH 

disponíveis 

 

 

 

ilustração 23: comparação do nº e % de inspetores 

 

Face às restantes entidades, só a IGEC apresenta uma percentagem mais elevada de 

inspetores. Embora esta percentagem na IGAS seja mais próxima da IGAMAOT, aquela 

inspeção tem uma dimensão superior e também um número superior de inspetores. 

 

C5: Execução Orçamental 

A gestão dos recursos financeiros traduziu-se numa taxa de execução de 90%. Conforme 

referido no capítulo B:2 Recursos Financeiros e Materiais, o orçamento da IGAS sofreu cortes 

significativos e careceu de reforços posteriores, sendo que parte dos reforços obtidos não 

puderam afinal ser utlizados por se terem tornado extemporâneos.  
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Recursos Financeiros (2016) 

Designação 
Orçamento 

inicial 

Orçamento 

corrigido* 

Orçamento 

executado 

Desvio 

Nº % 

Orçamento de Funcionamento 3.908.522 € 3.690.467 € 3.275.917 € -414.550 € -11% 

      Despesas com Pessoal 3.161.793 € 3.144.145 € 2.886.724 € -257.421 € -8% 

      Aquisições de Bens e Serviços 737.184 € 536.777 € 383.115 € -153.662 € -29% 

      Outras Despesas Correntes 9.545 € 9.545 € 6.078 € -3.467 € -36% 

PIDDAC 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 

Outros Valores 162.212 € 70.492 € 124.516 € 54.024 € 77% 

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 4.070.734 € 3.760.959 € 3.400.433 € -360.526 € -10% 

ilustração 24: execução dos RF previstos em  QUAR 

 

 

C6: Despesa com Publicidade Institucional 

Para efeitos do disposto no nº 10 da Resolução do Conselho de Ministros nº 47/2010, de 25 de 

junho, e do artº 2º da Portaria n.º 1297/2010, de 21 de dezembro, dá-se conta que a IGAS não 

teve qualquer despesa em publicidade institucional conforme definida no nº 2 da mesma 

Resolução. 

 

C7: Afetação real dos Recursos Humanos 

A categoria de Técnico Superior, comparativamente com as restantes, foi a que apresentou um 

maior desvio negativo face ao planeado (desvio de -50%): a IGAS contava com 4 lugares 

ocupados neste grupo de pessoal, todavia 2 deles iniciaram período experimental na carreira 

de inspeção, na sequência do procedimento concursal referido no ponto B:1 Recursos 

Humanos. Embora se tenha contado temporariamente com 2 técnicos superiores, em 

mobilidade, no final do ano a IGAS apenas contava com dois trabalhadores nesta carreira. 

Também a categoria de Inspetor registou um desvio marcado, apesar de se ter terminado no 

processo de recrutamento de 15 inspetores que se encontram em período experimental: tal 

deveu-se ao facto de as novas entradas terem compensado saídas não previsíveis.  
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Recursos Humanos (2016) 

Grupo de Pessoal 
Efetivos 

31/12/2015 

Efetivos 

31/12/2016 
Pontuação 

RH 

planeados 

RH 

realizados 

Desvio 

Nº % 

Direção Superior 3 3 20 60 60 0 0% 

Direção Intermédia e 
Chefes de Equipa 

4 5 16 80 80 0 0% 

Inspetores 44 45 12 744 540 -204 -27% 

Técnicos Superiores 4 2 12 48 24 -24 -50% 

Coordenadores Técnicos 2 2 9 18 18 0 0% 

Informáticos 2 2 8 24 16 -8 -33% 

Assistentes Técnicos 16 12 8 144 96 -48 -33% 

Assistentes Operacionais 4 3 5 25 15 -10 -40% 

Outros (médico) 1 1 12 12 12 0 0% 

Totais 80 75  1.155 861 -294 -25% 

ilustração 25: execução dos RH previstos em  QUAR 

 

 

C8: Audição de dirigentes e trabalhadores 

A autoavaliação da IGAS foi elaborada recorrendo aos contributos recebidos de todas as 

unidades orgânicas, através dos seus dirigentes intermédios. Os colaboradores, não tendo 

colaborado diretamente na elaboração deste relatório, são envolvidos no apuramento de 

resultados pelos respetivos dirigentes dentro da estrutura hierárquica. 

 

D – Intenções de melhoria 
 

No conjunto das ações planeadas e realizadas, a IGAS alcançou em 2016 uma taxa de 

realização global do QUAR de 113%, tendo superado parte dos objetivos previstos e atingido 

os restantes. 
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A inovação e a mudança organizacionais mantiveram a tónica do ano de 2016. O desempenho 

profissional de todos os colaboradores envolvidos merece, pois, uma nota de reconhecido 

agradecimento. 

No ano de 2015 centraram-se esforços de melhoria na regularização da atividade disciplinar, 

em 2016 nas ações de inspeção e de auditoria, e em 2017 pretende-se focar as ações de 

fiscalização e os processos de contraordenção.  

Ainda como metas futuras, mantém relevo o acompanhamento das necessidades de reforço 

do controlo nas áreas prioritárias e objeto de inovação do programa do governo para a Saúde, 

materializando-se internamente no reforço das atribuições da IGAS e na aposta nas atividades 

de fiscalização e contraordenção. O combate à fraude e à corrupção manter-se-á o foco 

primordial, procurando a IGAS prosseguir a colaboração e articulação neste domínio com 

outras entidades. A atividade preventiva continuará também reforçada, seguindo a estratégia 

institucional focada na melhoria e no reconhecimento da IGAS enquanto entidade-chave neste 

processo. 

A nível interno, dar-se-á continuidade ao trabalho de desmaterialização, modernização e 

simplificação de processos, como forma de reforçar a capacidade, a eficiência, a qualidade e a 

sustentabilidade organizacionais.  

 

O Plano Estratégico da IGAS para 2016/2019 apontou fragilidades e medidas de 

melhoria que se têm mostrado realistas, pelo que se pretende continuar a dar execução ao 

planeado. Do exercício do ano evidenciaram-se também (como se pode verificar ao longo do 

ponto A1: Execução do QUAR) aspetos de melhoria a considerar. Assim, destacam-se:   

 

1 

Preservar o know-how técnico, particularidade que terá que ser gerida de forma a 

cimentar a ligação dos RH à organização e a não potenciar a procura dos RH por 

outras entidades; 

2 
Desenvolver a responsabilidade social externa e interna, incluindo a organização 

de ações que fomentem o convívio, a ligação e a transmissão dos saberes 

3 

Desenvolver práticas de gestão sustentável dos recursos, quer humanos, quer 

ambientais quer financeiros, nas quais se incluem a responsabilidade social, a 

responsabilidade ambiental, a gestão da qualidade e a adoção de boas práticas 
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consagradas em normativos de referência internacionais 

4 A necessidade de desenvolver as fontes de receita próprias 

5 
Reforçar o controlo de prazos e de tempos de execução das ações e instrução dos 

processos de natureza inspetiva 

6 

Para além do desenvolvimento do SI de gestão processual, modificar os 

procedimentos internos, no sentido de agir sobre os motivos que estendem o 

período de instrução, o período de contraditório e o tempo de elaboração do 

relatório final 

7 
Continuar a apostar no potencial temático das atribuições e competências da 

Inspeção, diversificando e direcionando as atividades inspetivas  

8 

Para tal, preservar a prioridade da atividade proactiva em relação à reativa (mais 

ineficiente em termos de utilização de recursos) e melhorar a calendarização das 

ações e o respeito pela sua distribuição ao longo do ano 

9 

Continuar a desenvolver a ação preventiva e dissuasora, divulgando informação, 

boas práticas, orientações e articulando cooperativamente com os parceiros 

institucionais 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Abril de 2016 
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ANEXOS 

 

I - Grelha de avaliação do controlo interno 

II - Balanço social 

III – QUAR (execução 2016)  
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ANEXO I - GRELHA DE AVALIAÇÃO DO CONTROLO INTERNO 

Avaliação do Sistema de Controlo Interno 

Questões 
Aplicação 

Fundamentação 
S N NA 

1 – Ambiente e Controlo 

1.1 Estão claramente definidas as 

especificações técnicas do sistema de 

controlo interno? 

X    

1.2 É efetuada internamente uma 

verificação efetiva sobre a legalidade, 

regularidade e boa gestão? 

X    

1.3 Os elementos da equipa de controlo e 

auditoria possuem a habilitação 

necessária para o exercício da função? 

X   
Os inspetores da IGAS estão habilitados com 

licenciatura. 

1.4 Estão claramente definidos valores 

éticos e de integridade que regem o 

serviço (ex. códigos de ética e de conduta, 

carta do utente, princípios de bom 

governo)? 

X   

A IGAS dispõe de instrumentos de gestão neste 

sentido: código de ética e de conduta e PPRGC, 

revistos durante 2016 

1.5 Existe uma política de formação do 

pessoal que garanta a adequação do 

mesmo às funções e complexidade das 

tarefas? 

X   

A formação dos colaboradores continuou um 

ponto-chave que mereceu uma profunda 

reformulação (Cf. A – Atividade desenvolvida \ 

A4: Formação). Destaca-se a formação específica 

para o curso de novos inspetores.  

1.6 Estão claramente definidos e 

estabelecidos contactos regulares entre a 

direção e os dirigentes das unidades 

orgânicas? 

X   

Os dirigentes superiores e intermédios da IGAS 

reúnem uma vez/mês em Reunião Alargada de 

Direção e a Inspetora-Geral reune uma vez/semana 

com os Chefes de Equipa e as Chefes de Divisão. 

1.7 O serviço foi objeto de ações de 

auditoria e controlo externo? 
X   

A IGAS foi alvo de uma auditoria de desempenho 

realizada pelo Tribunal de Contas em 2014, com 

reporte e divulgação do mesmo em 2015, cujas 

recomendações a IGAS tem vindo a implementar 

em 2016, por se tratarem de medidas de vulto que 

envolvem encargos financeiros que não é possível 
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assumir em curto espaço de tempo. O cumprimento 

das recomendações minimiza potencialmente 

vários riscos de gestão, designadamente quanto aos 

registos da informação, controlo da atividade, 

seleção das entidades a controlar e tempos 

processuais, entre outros. 

2 – Estrutura Organizacional 

2.1 A estrutura organizacional 

estabelecida obedece às regras definidas 

legalmente? 

X   

Em 2015 houve uma reestruturação interna, 

correspondendo a um novo modelo organizacional. 

Em 2016 foram criados dois Núcleos internos, não 

equivalentes a divisões mas antes a grupos de 

trabalho de duração mais estável, cujos elementos 

continuam organicamente afetos às respetivas 

unidades, em acumulação de tarefas.   

2.2 Qual a percentagem de colaboradores 

do serviço avaliados de acordo com o 

SIADAP 2 e 3? 

   
100% dos trabalhadores em condições de serem 

avaliados de acordo com o SIADAP 2 e 3 

2.3 Qual a percentagem de colaboradores 

do serviço que frequentaram pelo menos 

uma ação de formação? 

   

99% (de 75 colaboradores apenas 1, assistente 

operacional a exercer funções de motorista, não 

recebeu formação) 

3 – Atividades e Procedimentos de Controlo Administrativo Implementados no Serviço 

3.1 Existem manuais de procedimentos 

internos? 

X    

3.2 A competência para autorização da 

despesa está claramente definida e 

formalizada? 

X    

3.3 É elaborado anualmente um plano de 

compras? 
  X 

Pese embora não tenha sido elaborado um plano de 

compras em 2016, face aos meios disponíveis, é 

um dos objetivos para o ano de 2017. 

3.4 Está implementado um sistema de 

rotação de funções entre trabalhadores? 
  X 

Embora não tivesse sido implementado um sistema 

de rotação de funções entre trabalhadores em 2016, 

houve rotação de funções entre trabalhadores, fruto 

da reorganização interna. 
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3.5 As responsabilidades funcionais pelas 

diferentes tarefas, conferências e 

controlos estão claramente definidas e 

formalizadas? 

X   Estão previstas melhorias nos próximos 2 a 3 anos. 

3.6 Há descrição dos fluxos dos 

processos, centros de responsabilidade 

por cada etapa e dos padrões de qualidade 

mínimos? 

  X Está prevista a implementação de medidas. 

3.7 Os circuitos dos documentos estão 

claramente definidos de forma a evitar 

redundâncias? 

X   Estão previstas melhorias nos próximos 2 a 3 anos. 

3.8 Existe um plano de gestão de riscos de 

corrupção e infrações conexas? 
X   Sim, está disponível na Intranet e no site da IGAS. 

3.9 O plano de gestão de riscos de 

corrupção e infrações conexas é 

executado e monitorizado? 

X   

O Plano foi alvo de reformulação; para servir de 

base à revisão do Plano, foi elaborado um 

documento com o autodiagnóstico da gestão de 

riscos e do controlo interno. Foi nomeado um 

gestor de processo de gestão para esta matéria, e 

está em curso a elaboração do relatório de 

execução e de melhoria. 

4 – Fiabilidade dos Sistemas de Informação 

4.1 Existem aplicações informáticas de 

suporte ao processamento de dados, 

nomeadamente, nas áreas de 

contabilidade, gestão documental e 

tesouraria? 

X   

As aplicações em utilização na IGAS são a 

Quidgest, para gestão documental e de processos, a 

GERFIP para a gestão contabilística e financeira, e 

a RAFE-SRH na vertente de RH 

4.2 As diferentes aplicações estão 

integradas permitindo o cruzamento de 

informação? 

  X  

4.3 Encontra-se instituído um mecanismo 

que garanta a fiabilidade, oportunidade e 

utilidade dos outputs dos sistemas? 

X   

Iniciou-se em 2016, ainda que tardiamente devido 

aos constrangimentos financeiros apontados neste 

relatório, uma reengenharia do SI que trará 

melhorias substanciais à fiabilidade dos seus 

outputs. 
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4.4 A informação extraída dos sistemas de 

informação é utilizada nos processos de 

decisão? 

X   

Ressalve-se que, posteriormente à extração da 

informação, é feita uma criteriosa análise da 

mesma para que possa servir de suporte à tomada 

de decisão 

4.5 Estão instituídos requisitos de 

segurança para o acesso de terceiros a 

informação ou ativos do serviço? 

X   

Estão implementados sistemas e controlos que 

garantem a segurança da informação no domínio 

da IGAS, seja através de software de segurança 

(ex: antivírus), como também pela firewall; 

existem adicionalmente mecanismos de 

salvaguarda que efetuam backups diários, semanais 

e mensais, feitos às pastas que se encontram na 

estrutura de diretorias na rede; existem também 

políticas de segurança informática 

4.6 A informação dos computadores de 

rede está devidamente salvaguardada 

(existência de backups)? 

X   

4.7 A segurança na troca de informações 

e software está garantida? 
X   

 

  

 

ANEXO II - BALANÇO SOCIAL 

BalancoSocial2016_M
S_IGAS_141200000.xlsx

 

 

 

ANEXO IV - QUAR (EXECUÇÃO 2015) 

QUAR2016_VF02_EX
ECUÇÂO.xls
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Siglas 
 

Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) 

Divisão de Controlo da Atividade e Planeamento (DCAP)  

Divisão de Gestão de Recursos (DGR) 

European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN) 

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

Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 

(IGAMAOT) 

Inspeção-Geral da Defesa Nacional (IGDN) 

Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) 

Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC) 

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) 

Ministério da Saúde (MS) 

Objetivo estratégico (OE) 

Objetivos operacionais (OOp) 

Plano de Ação Conjunta da IGAS e SPMS (PACIS) 

Plano de Prevenção da Corrupção (PPRGC) 

Processo disciplinar (DIS) 

Processo de esclarecimentos  (ESC) 

Processo de inquérito (INQ) 

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) 

Recursos Humanos (RH) 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

Sistema de Controlo Interno da Atividade Financeira do Estado (SCI) 

Sistema de Informação (SI) 

Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública 

(SIADAP) 

Tecnologias da informação e comunicação (TIC) 

 

 


