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NOTA INTRODUTÓRIA 

Antecedentes 

A IGAS sugeriu, em reunião do Conselho Coordenador do Sistema de Controlo da 

Administração financeira do Estado (CC SCIAFE), que se reiniciassem os trabalhos anteriores 

ligados à construção de uma Matriz de Risco comum: 

 Em 2014 havia sido constituído um Grupo de Trabalho (GT) no SCIAFE, no qual a IGAS 

participou, com a Inspeção Geral da Defesa Nacional (IGDN) e outras entidades, e no 

âmbito do qual se elaborou e aplicou um questionário de avaliação às entidades de cada 

Ministério.  

 Com base nas respostas a essa autoavaliação foi possível elaborar tabelas de risco através 

das quais se classificava o risco de cada Ministério, no âmbito do controlo financeiro 

(gestão da receita, das disponibilidades, de investimentos, etc). 

 A análise das respostas permitiu também ao SCIAFE definir as Linhas Estratégicas de 

Planeamento para 2015-2017. 

 A IDGN passou a adotar uma classificação temática por grandes áreas e a desenvolver 

ações, curtas e direcionadas, para temas e aspetos específicos dentro dessas áreas nas 

entidades sob seu controlo. As ações desenvolvidas por aquela Inspeção-Geral enformam 

sobretudo auditorias direcionadas aos segmentos do sistema de controlo interno das 

entidades que possam ser objeto da sua ação inspetiva, incluindo objetivos de avaliação do 

risco em termos de administração financeira. Assim, a organização está a construir o mapa 

de risco do seu Ministério com base nos resultados das suas auditorias, desenvolvidas 

desde então até à data, segundo aqueles temas e aspetos. 

 Todavia, esta metodologia, classificação e respetivo direcionamento das ações não foi 

adotada pelas restantes Inspeções Setoriais. 

Tendo a IGAS alterado o seu paradigma de atuação e passado a desenvolver ações inspetivas de 

âmbito menos alargado e mais direcionadas para temas e aspetos específicos dentro de grandes 

áreas (nesses termos mais semelhantes às da IGDN), propôs-se de igual modo construir uma 

matriz e mapa de risco temático para a área da Saúde.  
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 Assim, a IGAS propôs-se coordenar o Grupo de Trabalho no âmbito do SCIAFE para 

revisão dos trabalhos anteriormente desenvolvidos, 

 Ao mesmo tempo, propôs-se construir internamente uma árvore de classificação temática 

das matérias em que intervém, não apenas no âmbito do controlo financeiro mas de toda a 

sua intervenção, definir uma tipologia de entidades que possam ser objeto de ação 

inspetiva, e decidir por uma matriz de avaliação de risco que possa ser aplicada em todas 

as ações e em todas as entidades nas quais venha a intervir, independentemente da 

natureza e do tipo de ação.  

 

O objetivo é obter, com base nas intervenções que irá desenvolver, um mapa de risco das 

entidades sob seu controlo em cada tema de intervenção e, assim, as necessárias ações 

preventivas para reduzir esse risco.  

 

Ora, a IGAS desenvolve ações diferenciadas em tipos de entidades diversificadas. Estas ações 

podem ser no âmbito do SCIAFE, direcionadas ao controlo financeiro, ou a outros temas fora 

desse âmbito; podem também ser do tipo auditoria (tipo comum às inspeções sectoriais) ou de 

outro tipo
1
; e podem ainda ser desenvolvidas em entidades do sector público, privado ou social. 

Esta complexidade dificulta a redução do universo a uma matriz de risco baseada em itens 

comuns. Como tal: 

 

 Internamente, procurou-se que a classificação temática no âmbito do controlo financeiro 

não se distanciasse da já adotada pela IGDN, que se articula também com a do SCIAFE.  

O propósito é o de articulação e de melhoria sem ruptura, possibilitando a sua utilização 

como base de trabalho pelo GT constituído no âmbito desse Sistema. 

 Por outro lado, procurou-se que a classificação temática pudesse igualmente servir aos 

membros do Grupo Coordenador do Controlo Interno do Ministério da Saúde (GCCI) e 

auditores internos das entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS). O propósito é, 

também, o de articulação, numa perspetiva de que o trabalho de todos se concerte para a 

construção de uma visão real e alargada do risco no SNS e para direcionar o controlo e a 

prevenção. 

 

                                                 
1
 Inspeções, fiscalizações, ações de natureza disciplinar ou ações contraordenacionais  
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Constrangimentos 

Quando se fala de “matriz de risco” apercebemo-nos de que nem sempre a expressão se refere 

à mesma realidade.  

Assim, entendemos ser necessário, antes de mais, clarificar conceitos para que todos os 

interlocutores se compreendam sem equívocos. 

De facto, esta imprecisão de vocabulário gera expetativas diferentes em relação ao objetivo e ao 

âmbito do que se pretende.  

 

Há que distinguir: 

 Os controlos a observar para fazer a análise do risco de um determinado tema dentro de 

uma determinada entidade (ex: existência ou não de procedimentos escritos numa 

determinada matéria ou cumprimento/incumprimento de regras legais) 

 Os critérios a utilizar para graduar o risco (ex: tempo decorrido desde a última auditoria 

ou inspeção nesse tema e nessa entidade, gravidade da consequência do risco, 

suficiência das medidas para o controlar) 

 Os temas comuns a abordar genericamente no universo de entidades (que devem servir 

também à análise estatística e à programação da atividade)  

 As áreas temáticas comuns nas quais esses temas se enquadram, formando conjuntos de 

temas (que devem servir a um mapa de risco geral da Saúde) 

 Os objetos a serem especificamente analisados no âmbito dos temas (que devem servir à 

análise estatística e à programação da atividade) 

 

Há ainda que distinguir: 

A. Os critérios a utilizar para avaliar o risco de uma entidade determinada num tema 

determinado, o que será feito ação inspetiva a ação inspetiva, isto é, em cada processo, 

e necessariamente diferente de uns para os outros 
2
 

B. Os critérios a utilizar para graduar o risco de um tema num conjunto ou tipologia de 

entidades 

                                                 
2
  Veja-se como exemplos uma ação de fiscalização ao cumprimento dos requisitos legais para as unidades privadas 

que atuem na área da toxicodependência (Decreto-Lei n.º 16/99 de 25 de Janeiro) e uma auditoria de natureza 

financeira à contratação pública para aquisição de material clínico numa entidade hospitalar.  
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C. Os critérios a utilizar para graduar o risco de uma área temática num conjunto ou 

tipologia de entidades 

D. O que é uma lista, o que é uma tabela, o que é uma matriz e o que é um mapa de risco  

 

Acresce que será necessário encontrar conciliação entre: 

 As áreas, temas, controlos e critérios do SCIAFE 

 As áreas, temas, controlos e critérios da ACSS 

 As áreas, temas, controlos e critérios dos Auditores Internos das entidades do SNS 

 As áreas, temas, controlos e critérios da IGAS 

 

Além do que antecede, recorda-se que acresce considerar que não se trata de abordar apenas o 

que há de comum em matérias de natureza financeira ou de gestão no âmbito das auditorias, 

dado que a IGAS realiza também inspeções e fiscalizações ao cumprimento das disposições 

legais em matérias específicas da Saúde, e exerce o poder disciplinar e instruir processos de 

contraordenação.  

 

Nota metodológica 

Com o objetivo de que a programação operacional, a produção estatística e o sistema informático 

de gestão de processos, sejam coincidentes nas classificações temáticas e tipologias de entidades, 

o GT interno da IGAS procurou: 

 Tirar partido dos trabalhos da definição do planeamento operacional para 2017, feita em 

conjunto com os Chefes de Equipa Multidisciplinar, no sentido de construir uma árvore 

temática que possa ir de encontro às necessidades da parte operacional e à produção 

estatística e de controlo.  

 Tirar partido dos trabalhos do Núcleo de Acompanhamento das Bases de Dados, no que 

toca à definição da estrutura de entidades a constar no sistema informático de gestão 

documental e de processos. 
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CONCEITOS 

Associados a tabelas, matrizes e mapas 

 Lista: listagem ou rol de um único tipo de dados 

nomes 

nome 

nome 

 

 Tabela: forma de organização de informação de duas ou mais listas de dados, dispostas em 

linhas e colunas relacionadas. O objeto de uma dada linha tem como atributos os dados das 

colunas nessa linha (ou vice-versa). 

nomes locais âmbito 

nome local âmbito 

nome local âmbito 

 

 Quadro: forma de organização da informação de uma tabela organizada por forma a facilitar 

a sua visualização e compreensão.  

 

 

 Matriz de risco: ferramenta de conjugação de critérios (muito usada durante o risk 

assessment) com vista a atribuir uma classificação. É apresentada numa tabela que cruza uma 

escala de graduação de uma variável n com uma escala de graduação de uma variável m 

atribuindo a um fator uma classificação de risco decorrente desse cruzamento. A matriz pode 

ser representada num diagrama em que se cruzam dois eixos, de x e de y. 

  Avaliação (variável m) 

  bom suficiente fraco 

Ocorrência 
(variável n) 

<de1ano nível 3 nível 3 nível 2 

>1 e <2 nível 3 nível 2 nível 1 

>de 2 anos nível 2 nível 2  nível 1 

 

 Mapa de risco: é uma representação gráfica de dados para clarificar a visibilidade do risco e 

facilitar a decisão de gestão, tornando mais percetível o diagnóstico da situação de uma 

entidade, tipologia de entidade, tema, área, ou outro elemento diferenciador já analisado. O 

Mapa de Risco é construído tendo como base os resultados do risk assessment.  

 Tipo de entidade1 Tipo de entidade 2 Tipo de entidade 3 

Tema A nível 3 nível 3 nível 1 

Tema B nível 1 nível 2 nível 3 

Tema C nível 2 nível 1 nível 2 

 

 Estado do processo 

Tipo de processo Em instrução Decidido 

Ex Auditoria 20 10 

Ex Inspeção 10 20 
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 Tabela de áreas de intervenção: tabela listando as grandes áreas temáticas de intervenção 

da IGAS, respetivos temas associados, codificação, sumário, descrição ou outras referências 

associadas 

 Tabela de temas: tabela listando os temas que enformam as áreas de intervenção 

codificação, sumário, descrição ou outras referências associadas 

 Tabela de riscos: tabela listando riscos, respetiva codificação e/ou outras referências 

associadas 

 Tabela de controlos: tabela listando  

 Controlos de riscos, respetiva codificação e/ou outras referências associadas 

 

Associados ao risco 

 Risco: probabilidade de ocorrência de um acontecimento  

 Apreciação do Risco: (risk assessment) processo em que se procede à Identificação dos 

riscos, à sua Análise e à sua Avaliação.  

 

 

 

 Identificação de riscos: processo de encontrar, reconhecer e descrever os riscos. A 

identificação do risco pode envolver dados de histórico, análise teórica, pareceres de peritos, 

necessidades de parceiros, ou outros aspetos. 

 Análise de riscos: processo pelo qual se busca compreender a natureza dos riscos e 

determinar o seu nível. A análise de riscos fornece a base para a avaliação de risco.  

 Avaliação de risco: processo de comparação dos resultados da Análise de riscos com os 

Critérios de risco para determinar se o risco e/ou sua magnitude é aceitável ou tolerável.  
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 Critérios de risco: termos de referência relativamente aos quais o risco é avaliado. Os 

critérios de risco podem ser derivados de normas, leis, políticas ou outros requisitos ou 

parâmetros. 

 Nível de risco: magnitude de um risco, expressa em termos da combinação das suas 

consequências e das suas probabilidades de ocorrência. 

 Fatores de risco: elementos que concorrem para o condicionamento dos riscos, agravando 

ou atenuando a sua probabilidade de ocorrência, e que se conhecem durante a Apreciação do 

risco (risk assessment).  

 Controlos do risco: medidas que visam modificar o risco, atuando sobre os fatores de risco. 

Podem incluir procedimentos, políticas, dispositivos, práticas ou outras ações.  

 Monitorização do risco: verificação, supervisão, observação crítica ou identificação da 

situação, executadas de forma contínua, a fim de identificar mudanças. Pode ser aplicada 

aplicado à estrutura da gestão de riscos, ao processo de gestão de riscos, ao risco ou aos 

controles 

 Probabilidade de ocorrência: possibilidade de ocorrência de algo, quer essa 

possibilidade seja definida, medida ou determinada de forma objetiva ou subjetiva, 

qualitativa ou quantitativamente, e descrita utilizando termos gerais ou matemáticos 

 Consequência: resultados de um evento afetando objetivos. Uma consequência pode ser 

certa ou incerta, o seu efeito ser negativo ou positivo, ser expressa qualitativa ou 

quantitativamente 

 Questionário de avaliação de risco: técnica de Identificação e Análise de riscos que visa 

obter dados para a sua Avaliação.  
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MATRIZES E MAPAS 

 

As Matrizes e grelhas de classificação pretendem ser uma ferramenta para graduar o risco, que 

possibilite a elaboração de um Mapa de risco geral do universo de atuação da IGAS. Neste 

caso, falamos necessariamente do risco genérico de ocorrência de um incumprimento legal, de 

uma inconformidade ou de uma má prática, atenta a diversidade de situações abrangidas na 

atuação da IGAS. 

Como vimos, há que distinguir a avaliação do risco de 1º nível, feita numa entidade específica 

quanto a uma situação e objeto determinados (em cada ação inspetiva e em cada processo 

conforme a sua natureza), e a graduação do risco dos níveis subsequentes, até à composição do 

mapa de risco da área de atuação da IGAS. A avaliação de 1º nível, feita em cada processo 

inspetivo, alimenta esta graduação mas está fora do âmbito deste trabalho. 
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Matriz e avaliação nos vários níveis 

 Para cada processo, em sede de planificação da ação respetiva, deverá determinar-se como 

se fará a graduação do risco na entidade concreta para o objeto daquela ação em concreto 

(avaliação de 1º nível).  

 Para aferir dos níveis acima utilizam-se 4 níveis de risco a fim de evitar os valores médios 

das escalas ímpares.  

 

A matriz para classificação do risco de um tema numa entidade pondera a avaliação feita na 

última ação inspetiva naquele tema naquela entidade com o tempo decorrido desde a mesma 

(entendendo-se qualquer ação inspetiva no tema como dissuasora e, nesse sentido, preventiva). 

 

 

Classificação do risco de 

um tema numa entidade 

Classificação do risco atribuída na última ação 

inspetiva no tema na entidade 

baixo médio alto muito alto 

Ocorrência da 

última ação 

inspetiva no 

tema na 

entidade 

<1 ano baixo=1 baixo=1 alto=3 alto=3 

1-2 anos baixo=1 médio=2 alto=3 
muito 

alto=4 

3-4 anos baixo=1 médio=2 alto=3 
muito 

alto=4 

>4 anos médio=2 médio=2 
muito 

alto=4 

muito 

alto=4 

 

A classificação do risco nos níveis seguintes, i.é, risco de conjuntos de temas (áreas temáticas) 

ou conjuntos de entidades (tipos de entidades) baseia-se na média obtida a partir dos valores que 

integram o conjunto, ou conjunto de conjuntos.  

Opta-se como regra pelo recurso à média, sem prejuízo da possibilidade de recurso de uma 

matriz semelhante à acima apresentada, por se entender que para os efeitos pretendidos o 

acréscimo de complexidade não acrescentará sempre utilidade de relevo.  

No entanto, mantém-se a possibilidade da sua utilização, nos casos em que se entenda 

justificado, face às condições. Assim, por exemplo, poderá ser pertinente para efeitos de 

planeamento que, tratando-se de temas cuja inspeção não carece de ser anual, se utilize uma 
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matriz que cruze a classificação média de risco atribuída aos temas com o com o tempo de 

ocorrência desde a última ação inspetiva nesse tema. Assim: 

Em regra:  

Classificação do risco de um tema num tipo de entidades 

      
baixo=1 a média das classificações do tema nas várias entidades é de 1 

médio=2 a média das classificações do tema nas várias entidades é de 2 

alto=3 a média das classificações do tema nas várias entidades é de 3 

muito alto=4 a média das classificações do tema nas várias entidades é de 4 

 

Quando aplicável:  

Classificação do risco 

de um tema num tipo de 

entidades 

Classificação do risco média atribuída ao tema 

baixo médio alto muito alto 

Ocorrência da 

última ação 

inspetiva no 

tema no 

conjunto de 

entidades 

<1 ano baixo=1 baixo=1 alto=3 alto=3 

1-2 anos baixo=1 médio=2 alto=3 muito alto=4 

3-4 anos baixo=1 médio=2 alto=3 muito alto=4 

>4 anos médio=2 médio=2 muito alto=4 muito alto=4 

 

 

Da mesma forma, para outros conjuntos:  

 A classificação do risco de uma área numa entidade será de “baixo” (=1) se a média das 

classificações dos vários temas da área na entidade for de 1, e assim sucessivamente 

 A classificação do risco de uma área num tipo de entidades será de “baixo” (=1) se a 

média das classificações dos vários temas nas várias entidades for de 1, e assim 

sucessivamente 

 A classificação do risco global de uma entidade será de “baixo” (=1) se a média das 

classificações dos vários temas das várias áreas na entidade for de 1, e assim sucessivamente.  
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MAPAS  

A partir da conjugação das classificações das várias entidades nos vários temas podem construir-

se Mapas de risco para os vários níveis.  

 

Estes mapas consistem na representação gráfica, em forma de quadro colorido, dos dados das 

tabelas de classificação das várias entidades e dos vários temas. Abaixo, a título de exemplo, 

umo mapa parcelar que contenha a representação do nível de risco de uma área temática nas 

entidades da administração direta do Ministério da Saúde.  

 
 

administração directa do MS   

  
entidade 1 entidade 2 entidade 3 entidade 4 entidade 5 média 

  
2,43 2,00 2,14 2,14 2,00 2,14 

A 
GESTÃO ORGANIZACIONAL 2,70 2,00 2,00 1,90 2,00 2,12 

A1 
gestão de objetivos e de resultados 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,40 

A2 
gestão de sistemas de informação 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 

A3 

gestão do sistema de controlo 

interno 
2,00 3,00 3,00 1,00 1,00 2,00 

A4 
gestão de riscos 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 2,00 

A5 

gestão da segurança e saúde no 

trabalho 
4,00 1,00 1,00 3,00 2,00 2,20 

A6 
gestão do ambiente 4,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,20 

A7 
gestão da ação social 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 

A8 
prestação de contas 3,00 1,00 3,00 3,00 2,00 2,40 

A9 
gestão de reclamações 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,20 

A10 
organização e funcionamento 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,80 
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A um nível mais lato poderemos vir a ter preenchido, com base nas ações de natureza inspetiva 

da IGAS, e à semelhança da ilustração acima, um mapa mais geral, como o da ilustração abaixo: 

 

A partir do mapa geral, desdobrado sucessivamente em árvore, várias representações gráficas e 

mapas parcelares poderão ser feitos, uma vez que para o obtermos partiremos do nível mais 

pequeno (um objeto de uma ação inspetiva numa entidade), sucessivamente em degraus, até ao 

nível maior.  

Espera-se que a conjugação das avaliações do risco decorrentes as ações inspetivas com o tempo 

decorrido desde a sua atualização, sobressaia com estas representações, aproveitando ao 

direcionamento das atividades desde o nível global ao nível da entidade. 
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TABELA DE ÁREAS E TEMAS DE INTERVENÇÃO DA IGAS 
   ÁREA   TEMA 

g
es

tã
o

 g
er

a
l 

A 
GESTÃO 

ORGANIZACIONAL 

A1 accountability 

A2 colaboração institucional 

A3 gestão da ação social 

A4 gestão da capacidade instalada 

A5 gestão da segurança e saúde no trabalho 

A6 gestão de objetivos e de resultados 

A7 gestão de reclamações 

A8 gestão de riscos 

A9 gestão de sistemas de informação 

A10 gestão do ambiente 

A11 gestão do sistema de controlo interno 

g
es

tã
o

 d
e 

re
cu

rs
o
s 

B GESTÃO FINANCEIRA 

B1 cadastro e inventário de bens 

B2 gestão da receita 

B3 gestão de disponibilidades 

B4 gestão de investimentos financeiros 

B5 gestão de stocks - Armazéns gerais 

B6 gestão de stocks - Farmácia hospitalar 

B7 gestão orçamental 

C GESTÃO DE RH 

C1 
acumulação de funções, incompatibilidades e 

impedimentos 

C2 aplicação do regime disciplinar 

C3 assiduidade e horários de trabalho 

C4 avaliação de desempenho dos RH 

C5 gestão da formação profissional 

C6 planeamento e gestão de RH 

C7 prestação de serviços na área de RH 

C8 recrutamento, seleção e admissão de RH 

C9 remunerações, comparticipações e outros abonos 

D 
CONTRATAÇÃO E 

DESPESA PÚBLICA 

D1 celebração de convenções, acordos e protocolos 

D2 execução de contratos (CCP) 

D3 execução de contratos PPP 

D4 execução de convenções, acordos e de protocolos 

D5 formação de contratos (CCP) 

D6 formação de contratos PPP 
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g
es

tã
o
 d

a
 p

ro
d

u
çã

o
 e

 t
em

a
s 

e
sp

ec
íf

ic
o
s 

d
a
 S

a
ú

d
e 

E CONTRATUALIZAÇÃO 
E1 cuidados de saúde hospitalares 

E2 cuidados de saúde primários 

F PRESCRIÇÃO 

F1 dispensa de medicamentos 

F2 farmácias hospitalares 

F3 prescrição de medicamentos 

F4 
prescrição de meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica 

G 
PRESTAÇÃO DE 

CUIDADOS DE SAÚDE 

G1 cuidados continuados 

G2 cuidados de saúde da visão 

G3 cuidados de saúde escolar 

G4 cuidados de saúde mental 

G5 cuidados de saúde oral 

G6 cuidados de urgência e de emergência 

G7 cuidados domiciliários 

G8 cuidados transfronteiriços e a estrangeiros 

H 
OUTRAS PRESTAÇÕES 

EM SAÚDE 

I1 acesso a cuidados e prestações em saúde 

I2 assistência clínica 

I3 atribuição de incapacidades 

I4 controlo de infeção 

I5 dependência e comportamentos aditivos 

I6 ensaios clínicos 

I7 interrupção voluntária da gravidez 

I8 peritagens 

I9 procriação medicamente assistida 

I10 sangue, células, órgãos e tecidos 

I11 telemedicina 

I12 terapêuticas não convencionais 

I13 testamento vital 

 

  

   ÁREA   TEMA 



     

 

Matrizes e mapas de risco para o direcionamento da atividade inspetiva da IGAS 

 

Av. 24 de Julho, 2 L  E-mail: igas@igas.min-saude.pt Telf: + 351 213 408 100 

1249-072 Lisboa www.igas.min-saude.pt Fax: + 351 213 471 837 
 

18ª | P á g i n a  

LISTA DE OBJETOS DE AÇÕES INSPETIVAS 

 
 

1 acessos indevidos 

2 acidentes de trabalho 

3 adjudicações 

4 alinhamento de objetivos 

5 alugueres 

6 ambiente de controlo 

7 apoio ao utente 

8 armazéns centrais e avançados 

9 arquivo clínico 

10 assessorias e consultadorias 

11 assistência de enfermagem 

12 assistência médica 

13 atividade de saúde pública 

14 avaliação de desempenho 

15 cadastro e inventário de bens imóveis 

16 cartas de compromisso 

17 certificados de incapacidades temporárias ou permanentes 

18 circuitos documentais 

19 codificação 

20 colaboração com a Justiça 

21 concessão de espaços e alugueres 

22 contratação de bens 

23 contratação de serviços 

24 contratos-programa 

25 contratualização interna 

26 controlo de execução de sentenças 

27 cuidados por iniciativas dos profissionais 

28 deslocações, estadias e ajudas de custo 

29 desvio ou apropriação indevida de ativos 

30 dispensa em ambulatório 

31 elaboração, alteração, controlo e reporte do  orçamento 

32 empreitadas 

33 encaminhamento injustificado de doentes para a área privada 

34 equipas multidisciplinares de cuidados domiciliários 

35 escalas de serviço 

36 faturação 

37 favorecimentos indevidos 

38 formulação da estratégia e alinhamento de objetivos 

39 fracionamento de despesa 

40 gestão da frota e/ou utilização de viaturas 

41 gestão de resíduos 

42 gestão de riscos 
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43 gestão de Sistemas de Informação 

44 gestão de tesouraria e de contas a pagar 

45 gestão e organização de sistemas ou processos 

46 grupos vulneráveis e de risco 

47 humanização 

48 igualdade e discriminação 

49 imóveis  e veículos 

50 informação ao cidadão e/ou outras entidades 

51 instrumentos de gestão 

52 inventários de existências 

53 inventários de existências e stocks nos serviços 

54 investigação clínica 

55 licenciamentos 

56 material de consumo clínico 

57 mecenato e patrocínios e donativos 

58 medicamentos de uso condicionado 

59 monitorização da produção 

60 organização e funcionamento 

61 participações financeiras 

62 patrocínios e donativos 

63 plasma humano 

64 preparação, tratamento e reporte de orçamento 

65 prevenção da corrupção e conduta ética 

66 prevenção de doenças e de dependências 

67 produtos de apoio 

68 protocolos 

69 quebras de confidencialidade 

70 reclamações 

71 recolha/doação de órgãos 

72 regras e autorizações 

73 relatórios e contas 

74 reporte de informação 

75 saldos contabilísticos 

76 segurança de pessoas e de bens 

77 segurança e integridade de dados 

78 serviços de alimentação 

79 serviços de limpeza, de resíduos, de lavandaria, de segurança, e outros 

80 sistemas de triagem 

81 sistemas informáticos 

82 stocks nos serviços 

83 taxas moderadoras 

84 tempos e listas de espera 

85 testamento vital 

86 transporte de doentes 
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 TIPOLOGIA DE ENTIDADES OBJETO DE AÇÃO INSPETIVA 

 

Nível 1 Nível 2 

PRESTADORES DE 

CUIDADOS DE SAÚDE 

Estabelecimentos hospitalares 

Unidades locais de saúde 

Agrupamentos de centros de saúde 

Unidades de Saúde Familiares e Centros de Saúde 

Outras unidades funcionais de saúde 

ENTIDADES DE SAÚDE 

Administração direta do MS 

Administração central indireta do MS 

Administração periférica indireta do MS  

Outras entidades de Saúde do MS 

OUTROS SERVIÇOS E 

ESTABELECIMENTOS DE 

SAÚDE 

Sector público-privado 

Setor privado 

Sector convencionado 

Sector Social 
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NOTAS FINAIS  

A par da adoção das listas, tabelas e matrizes apresentadas, tendo como principal objetivo 

possibilitar a construção do mapa de risco da área de atuação da IGAS, outras atividades devem 

ser desenvolvidas e outros ajustamentos devem ser feitos. 

1. Avaliações de risco de 1º nível  

A matriz poderá ser alimentada através de várias fontes, para além dos resultados da atividade 

processual (processos AUD, INS, FIS, CTO, DIS, INQ, SIN, AVG), com avaliações de risco que 

decorram de outros atos de natureza inspetiva, ou da pesquisa e análise de informações, 

enformando ações não tipificadas, com ou sem forma processual do tipo ESC: 

 Análise de denúncias 

 Elaboração e análise de questionários e estudos sectoriais 

 Outras não tipificadas 

Para tal, será necessário que para todas estas ações e atos de natureza inspetiva ou de pesquisa e 

análise de informações, estejam criadas fichas de avaliação de risco que resultem numa 

classificação numa escala de 1 a 4 de uma entidade relativamente a um tema.  

Como vimos, a definição dos critérios de classificação do risco está dependente dos temas e das 

naturezas das ações, não nos parecendo possível uniformizar esses controlos (ver definição  

Controlos) e esses critérios (ver definição Critérios). De facto, os controlos e critérios a aplicar 

para avaliar o risco de incumprimento legal no âmbito dos estabelecimentos que prestem 

cuidados de saúde no âmbito dos comportamentos aditivos serão necessariamente diferentes 

daqueles que se possa utilizar numa auditoria à contratação de serviços, no âmbito de um 

processo de natureza disciplinar ou da análise de uma denúncia.  

Estes critérios e controlos são estudados na preparação da ação inspetiva, nos guiões das 

ações.  

Certo é que é possível uniformizar estes guiões e estas avaliações, uma vez que as ações 

inspetivas se repetem, com variações específicas mas aspetos e metodologias em comum:   
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- A nível das auditorias de natureza financeira que se enquadrem no âmbito do SCIAFE 

os controlos a utilizar devem ser coerentes com os estipulados no âmbito desse Sistema.  

- A nível das fiscalizações de verificação de cumprimentos legais os controlos dirão respeito 

às exigências legais, e os critérios poderão incluir, por exemplo, a taxa de incumprimento do 

diploma em causa. 

 

2. Avaliações de risco de 2º nível  

Estas avaliações devem ser centralizadas, conduzidas pelos responsáveis pela construção do 

Mapa de Risco, devem decorrer das avaliações de 1º nível e a sua revisão deve ser regular.  

 

3. Propostas  

a. Que o corpo inspetivo da IGAS defina, para cada tema e ação, controlos e critérios comuns, 

em sede de preparação das ações inspetivas (avaliação de 1º nível). 

b. Que, no final de cada processo ou análise, se complete uma ficha-modelo de cujo 

preenchimento resulte sempre a avaliação numa escala de risco de 1 a 4, e que será junta aos 

dossiers permanentes das entidades e dos ESC de preparação das ações. 

c. Que essa informação seja canalizada para os responsáveis pela manutenção das avaliações de 

2º nível e do Mapa de Risco. 

d. Que as avaliações de 2º nível e o Mapa de Risco sejam mantidos pela Divisão de Controlo e 

Planeamento da Atividade. 

e. Que, na mesma lógica, se aprove a ficha-modelo e as instruções associadas. 
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