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Sumário 

Da atividade desenvolvida no decorrer de 2017 destaca-se:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área inspetiva 

 A manutenção do número de entidades inspecionadas, fiscalizadas ou 

auditadas (126 entidades) e de uma atividade inspetiva mais proativa 

(78%) do que reativa (22%) 

 Ações inspetivas mais direcionadas baseadas em abordagens 

renovadas e objetos menos habituais  

 A continuação do esforço de redução da pendência processual: em 

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

de 2016 cerca de 500, em janeiro de 2017 cerca de 300 e para janeiro 

de 2018 transitaram apenas cerca de 200 processos 

 A existência de uma Equipa Multidisciplinar de projeto para 

desenvolver ações especificamente direcionadas para as PPP durante 

2017 

 Exercício mais efetivo das competências em matéria 

contraordenacional e reforço do n.º de fiscalizações 

 

 

Áre 

Área da cooperação 

 Mantida a dinâmica do funcionamento do GCCI (Grupo 

Coordenador do Controlo Interno do Ministério da Saúde) 

 Assinatura de 4 novos protocolos de cooperação com instituições 

nacionais, no âmbito da atividade inspetiva e documental, a par da 

execução efetiva de 50% dos protocolos celebrados 

 Consolidação da boa prática do desenvolvimento de ações 

inspetivas conjuntas ou em colaboração com outras entidades  
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Gestão e inovação organizacional 

 Implementação do novo Sistema Informático de Gestão 

Documental e Processual 

 Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade e sistematização 

de vários dos processos de gestão da IGAS 

 Elaboração de manuais, regulamentos, e outras instruções 

internas, com vista à padronização e normalização de procedimentos, 

inspetivos e da área de suporte 

 Aprovação das matrizes e do modelo para o Mapa de Risco 

Temático da IGAS para a área da Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recursos 

 Reforço dos RH da área de suporte  

 Obtenção de meios operacionais, especificamente viaturas de apoio à 

atividade inspetiva e serviços de comunicação móveis para dirigentes 

 Obtenção de novas receitas próprias que foi possível canalizar para a 

formação interna  

 Utilização permanente do Espaço de Exposições da IGAS, e 

elaboração do Guia de Boas Práticas Ambientais, no âmbito da 

Responsabilidade Social e Ambiental da organização 

Área da informação 

 Nova página da IGAS na internet, com mais informação sobre a 

atividade desenvolvida 

 Seminário sobre Contratação Pública, no âmbito do GCCI (Grupo 

Coordenador do Controlo Interno do Ministério da Saúde) 

 Coorganização de Seminário sobre Responsabilidade Financeira - 

Consequências da Gestão 

 Seminário relativo à História dos Serviços de Inspeção na Saúde 
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Nota da Direção 
 

No ano de 2017 continuou-se o percurso iniciado em 2015 de inovação organizacional e 

de melhoria contínua. Assim, no desenvolvimento da missão da IGAS e do seu Plano 

estratégico 2016-2019, o caminho seguido foi no sentido da continuidade da ação de 

modernização da gestão e da padronização de procedimentos, visando a construção de 

uma cultura de abertura, adaptabilidade e interação, que exige o esforço e compreensão 

de todos os trabalhadores e colaboradores e que se reflectiu na qualidade da prestação 

do serviço público, merecendo o reconhecimento das entidades e dos utentes a quem o 

mesmo é dirigido, colocando o cidadão no centro da intervenção inspectiva.  

Os objetivos traçados e os indicadores selecionados para a monitorização da actividade 

desenvolvida durante o ano de 2017, reflectiram a necessidade de continuar a 

desenvolver a capacidade organizacional, sendo de destacar, na área do suporte, o início 

da gestão da qualidade, fundada na filosofia inscrita na norma ISO 9001, 

desenvolvendo o sistema de organização por processos de gestão. 

Ao nível da aposta na renovação geracional e técnica dos recursos humanos destaca-se, 

a nomeação de 12 novos inspetores com valências curriculares diferenciadas, cuja 

integração obedeceu a formação específica, sendo ainda de salientar o recrutamento e 

integração de assistentes técnicos e de técnicos superiores na área de suporte, com 

particular relevo para as áreas do planeamento, contratação e financeira. Saliente-se, 

também, a implementação de um renovado Sistema Informático de Gestão Documental 

e de Processos, acessível a todos os trabalhadores, em particular aos da área Inspectiva, 

permitindo um melhor conhecimento da informação produzida que, progressivamente 

deverá transformar-se numa base integrada de informação de gestão, permitindo a 

reutilização da informação e gerar dados da actividade mais fidedignos e confiáveis. 

O percurso da melhoria contínua tem sido facilitado pelas alterações introduzidas na 

organização, resumidas no Mapa da Estratégia do Balanced Scorecard da IGAS, tendo 

sempre em vista, não só a manutenção como, também, o reforço do empenho e da motivação 

dos trabalhadores e dirigentes, na certeza de que deles resultará a acrescida eficácia, eficiência 

e qualidade do trabalho da Inspeção-Geral.  

A 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

Controlo 
Interno

Prevenção e 
cooperação

Ação 
disciplinar 
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Assim, os principais serviços prestados pela IGAS, no âmbito das suas competências, são os 

seguintes: 

 Inspeções, fiscalizações; 

 Auditorias;  

 Processos de natureza disciplinar; 

 Processos de contraordenação; 

 Pareceres e recomendações não vinculativos; 

 Ações de sensibilização, informação e formação. 

 

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

 

Ilustração 1: Organograma 2017 
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A estrutura orgânica da IGAS no ano de 2017 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); 

 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); 

 Despacho n.º 1732/2017, de 23 de fevereiro (equipa multidisciplinar 4). 

 

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. 
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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) 

 

A elaboração do QUAR
1
 para 2017 prosseguiu a estratégia planeada no Plano Estratégico 

2016-2019. 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 e atividade 

preventiva. 

Procurou-se também com o 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.  

Apostou-se, estrategicamente, no reforço da atividade preventiva para garantir a eficiência da 

atividade inspetiva, na uniformização de práticas e na implementação do Sistema de Gestão 

da Qualidade (SGQ).  

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

porém a IGAS superou 8 e atingiu 9 das metas dos 17 indicadores. 

 

INDICADORES 
Metas                

(e intervalos) 
RESULTADOS 

Nº de entidades inspecionadas, fiscalizadas ou 

auditadas em atividade programada 
[75-80 -85] 101 

 

% de entidades inspecionadas, fiscalizadas ou 

auditadas em atividade reativa 
[≤25%;≤30%; 

≤35%] 
22 

 

Nº de medidas desenvolvidas no âmbito da 

articulação do controlo interno no MS 
3  4 

 

Taxa de congestão processual (pendentes face 

aos concluídos) 
[41%-45% -

49%] 
47% 

 

% de processos de inspeção e de fiscalização 

que transitam para o ano seguinte 
[≤25%;≤30%; 

≤35%] 
11% 

 

Nº de ações/medidas, de caráter genérico, de 

natureza preventiva, pedagógica ou de 

esclarecimento 
6 6 

 

                                                 
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 médio de semanas de duração das ações de 

auditoria 
[≤17;≤20; ≤23] 23 

 

Nº médio de semanas de duração das ações de 

inspeção e fiscalização 
[≤14;≤16; ≤18] 15 

 

% de processos de natureza disciplinar com 

instrução concluída no prazo 
[55%-60%-

65%] 
67% 

 

% de processos de acompanhamento de 

processos de natureza disciplinar concluídos no 

prazo 

[55%-60%-

65%] 
74% 

 

Nº de processos de gestão abrangidos pelo 

Sistema de Gestão da Qualidade 
6 6 

 

Nº de regulamentos ou manuais de 

procedimentos da área de suporte elaborados 
2 5 

 

% de execução do programa de formação 
[55%-60%-

65%] 
76% 

 

Nº de regulamentos ou manuais de 

procedimentos da área operativa elaborados 
2 2 

 

Nº de documentos de análise divulgados 

relacionados com a atividade da IGAS 
2 2 

 

N.º de novos indicadores da atividade inspetiva 

disponibilizados ao Portal da Transparência 
2 2 

 

N.º de eventos de colaboração/cooperação 

promovidos 
3 3 

 

superado  atingido 

Ilustração 3: Quadro de execução do QUAR 
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Execução e justificação do resultado 

OOp1: Assegurar o cumprimento das disposições legais 

e orientações técnicas no âmbito de atuação da IGAS 

(OE1) 

Meta, 

Tolerância 
Resultado 

Ind. 1.1 - Nº de entidades inspecionadas, fiscalizadas ou 

auditadas em atividade programada 
80; 5 101  

Ind. 1.2 - % de entidades inspecionadas, fiscalizadas ou 

auditadas em atividade reativa 
≤30%; 5% 22%  

As metas dos indicadores foram superadas.  

 

Desde 2015 que a IGAS tem apostado no direcionamento e no planeamento da sua atividade 

inspetiva, em detrimento da execução de ações meramente reativas. Esta mudança de 

paradigma permite uma melhor utilização de recursos, no cumprimento das suas atribuições, 

bem como o reforço da prevenção.  

Tendo em conta o histórico de atuação, a meta prevista em QUAR para o número de 

entidades inspecionadas, fiscalizadas ou auditadas em atividade programada foi exigente do 

ponto de vista da sua execução. No entanto, o esforço que se continuou a fazer na diminuição 

dos tempos e na eficiência dos atos inspetivos traduziu-se num maior número de entidades 

inspecionadas, fiscalizadas ou auditadas em atividade programada. 

 

OOp2: Reforçar a eficácia do Sistema de Controlo 

Interno do Ministério da Saúde (OE2) 

Meta, 

Tolerância 
Resultado 

Ind. 2.1 - Nº de medidas desenvolvidas no âmbito da 

articulação do controlo interno no MS 
3; 0 4  

A meta do indicador foi superada.  

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 medidas de 

dinamização do Grupo Coordenador do Controlo Interno do Ministério da Saúde (GCCI). 

Assim: 
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 Foram constituídos, e permanecem em funcionamento três Grupos de Trabalho, de 

duração específica, constituídos por trabalhadores das entidades-membros do Grupo 

Coordenador, para o desenvolvimento em conjunto de tarefas e estudos específicos no 

âmbito do Grupo; 

 Foi elaborado e aplicado um questionário para caracterização do Sistema de Controlo 

Interno no MS; 

 Foram concertados os objetivos do controlo interno, e os respetivos indicadores de 

medida, de médio e longo prazo, para as entidades do Ministério da Saúde; 

 Foram divulgadas metodologias de auditoria à contratação no âmbito do GCCI e 

também promovidos dois seminários: 

 Sobre contratação pública, com os auditores internos, juristas e técnicos 

ligados à contratação no SNS; 

 Sobre responsabilidade financeira, coorganizado com a APEG Saúde, 

vocacionado para Presidentes de Conselhos de Administração, Vogais com 

Responsabilidade na Área Financeira e Diretores de Serviços Jurídicos do 

SNS. 

 

OOp3: Garantir a eficiência da atividade inspetiva 

assegurando a boa continuidade processual (OE1) 

Meta, 

Tolerância 
Resultado 

Ind. 3.1 - Taxa de congestão processual (pendentes face 

aos concluídos) 
45%; 4% 47%  

Ind. 3.2 - % de processos de inspeção e de fiscalização 

que transitam para o ano seguinte 
≤30%; 5% 11%  

A meta do indicador 3.1 foi atingida e a meta do indicador 3.2 foi superada. 

Os dados constantes da evolução da pendência processual demostram que a taxa de congestão 

é de 47%
2
. 

                                                 
2
 A título de exemplo, meramente comparativo, refere-se que a taxa de congestão processual do Tribunal de Contas, em 

2016, era de 13,5% e a da Polícia Judiciária era de 57,1% (processos pendentes face aos processos resolvidos). Fontes de 

Dados: DGPJ/MJ, PORDATA: Fonte: PORDATA; Última atualização: 2017-11-03 e 2017-11-16; PORDATA 07-03-2018) 
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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 e garantindo o não aumento da pendência processual.  

As taxas de congestão mais elevadas registaram-se nos processos de contraordenação e nos 

disciplinares. 

Quanto ao indicador 3.2, há a referir que a sua superação, tal como a superação da meta do 

indicador relativo ao nº de entidades inspecionadas ou auditadas, se relaciona com a melhoria 

dos tempos dos atos inspetivos, traduzida em parte nos indicadores relativos ao número médio 

de semanas de duração das ações de inspeção e de fiscalização: diminuindo o número médio 

de semanas de duração das ações de inspeção e de fiscalização, foi possível finalizar 100 dos 

112 processos novos em 2017. 

 

Oportunidade de melhoria: Torna-se imperativo agilizar a conclusão dos processos mais 

antigos e aumentar a sensibilização para a finalização de processos sem prejudicar a 

atividade. 

 

 

OOp4: Reforçar a atividade preventiva (OE3) 
Meta, 

Tolerância 
Resultado 

Ind. 4.1 - Nº de ações/medidas, de caráter genérico, de 

natureza preventiva, pedagógica ou de esclarecimento 
6; 0 6  

A meta do indicador foi atingida.  

O reforço da atividade preventiva ficou integrado como um objetivo do QUAR, preconizado 

no desenvolvimento de 6 ações/medidas de caráter genérico, de natureza preventiva, 

pedagógica ou de esclarecimento. Assim: 

 Foi divulgado o Manual da Ação Disciplinar; 

 Foram divulgadas as metodologias de auditoria à contratação no âmbito do GCCI; 

 Foram divulgadas as matrizes e o mapa de risco temático para a área da Saúde, que 

está em construção na IGAS, com base nos resultados dos processos inspetivos; 

 Entrou em funcionamento o novo website da IGAS; 
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 Foi divulgada legislação temática no website da IGAS; 

 Foram elaboradas e publicitadas, no website da IGAS, informações síntese das ações 

inspetivas 2016/2017 e outros documentos de análise baseados na atividade inspetiva 

desenvolvida. 

 

 

OOp5: Reforçar a eficiência das ações inspetivas (OE1) 
Meta, 

Tolerância 
Resultado 

Ind. 5.1 - Nº médio de semanas de duração das ações de 

auditoria 
≤20; 3 23  

Ind. 5.2 - Nº médio de semanas de duração das ações de 

inspeção e fiscalização 
≤16; 2 15  

As metas dos indicadores foram atingidas.  

Com o intuito de reforçar a eficiência das ações inspetivas, em 2017, considerou-se 

monitorizar o número médio de semanas de duração das ações de auditoria, de inspeção e de 

fiscalização. Esta monitorização e a introdução de melhorias a nível do planeamento realizado 

permitiram melhorar os tempos dos atos inspetivos e a duração das ações inspetivas. 

 

 

OOp6: Reforçar a eficiência da ação disciplinar (OE4) 
Meta, 

Tolerância 
Resultado 

Ind. 6.1 - % de processos de natureza disciplinar com 

instrução concluída no prazo 
60%; 5% 67%  

Ind. 6.2 - % de processos de acompanhamento de 

processos de natureza disciplinar concluídos no prazo 
60%; 5% 74%  

Para o cálculo da % de processos de natureza disciplinar com instrução concluída no prazo, à 

semelhança dos anos anteriores, estabeleceu-se um prazo médio de 45 dias úteis, previsto na 

lei para a fase de instrução. Mantendo-se a monitorização destes prazos e consolidando-se, na 

cultura institucional, a importância do seu cumprimento foi possível superar a meta.    
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No que diz respeito ao indicador relativo à percentagem de conclusão no prazo dos processos 

de acompanhamento de processos de natureza disciplinar externos, tomaram-se como 

referências o tempo médio entre a instauração e a decisão de um processo de natureza 

disciplinar na própria IGAS e o tempo médio de duração de um processo de acompanhamento 

em 2016, cifrando-se o prazo em 100 dias.  

Embora as metas tenham sido superadas, revelaram-se ainda fragilidades nos procedimentos 

entendidas como oportunidades de melhoria, de forma a diminuir estes tempos, em 2018.  

  

Oportunidade de melhoria: Maior monitorização no acompanhamento dos processos de 

natureza disciplinar em curso em entidades do SNS, e mais rigor na comunicação às 

entidades no início do acompanhamento dos processos pela IGAS, bem como na 

exigência de cumprimento e nos alertas para os prazos do regime disciplinar. Também 

na IGAS, deverá ser exigido maior rigor quanto aos pedidos de prorrogação para a 

instrução dos seus processos de natureza disciplinar.  

 

 

OOp7: Padronizar e normalizar metodologias (OE3) 
Meta, 

Tolerância 
Resultado 

Ind. 7.1 - Nº de processos de gestão abrangidos pelo 

Sistema de Gestão da Qualidade 
6;0 6  

Ind. 7.2 - Nº de regulamentos ou manuais de 

procedimentos da área de suporte elaborados 
2;0 5  

A meta do indicador 7.1 foi atingida e a meta do indicador 7.2 foi superada. 

 

Durante o ano de 2017, houve uma aposta clara da IGAS na padronização e na normalização 

de metodologias. Assim, foram sistematizados seis processos de gestão, no sentido de serem 

abrangidos num Sistema de Gestão da Qualidade: 

 Processo de Gestão da Qualidade, que estabelece o todo o sistema,  

 Processo de Comunicação e Subprocessos de Comunicação Interna e Externa,  

 Processo de Gestão da Formação;  
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 Processo de Gestão de Riscos de Gestão (incluindo os de corrupção e infrações 

conexas). 

Relativamente aos regulamentos ou manuais de procedimentos da área de suporte, embora 

não estivessem todos previstos, revelou-se necessário e oportuno elaborar 2 diretamente 

ligados ao indicador anterior: 

 Manual da Qualidade;  

 Manual de Comunicação; 

E ainda: 

 Regulamento e Manual de Ajudas de Custo e de Transporte,  

 Regulamento de utilização dos lugares de parqueamento da IGAS; e 

 Manual de Boas Práticas Ambientais. 

O alcance das metas destes indicadores traduz-se numa maior rentabilidade da atividade de 

suporte, numa melhor compreensão e clareza de papéis e de responsabilidades, bem como na 

melhoria contínua conseguida a partir de uma atitude pró-ativa.  

 

 

OOp8: Desenvolver um elevado grau de 

profissionalismo da atuação sustentado na autonomia 

técnica dos inspetores (OE3) 

Meta, 

Tolerância 
Resultado 

Ind. 8.1 - % de execução do programa de formação 60%; 5% 76%  

Ind. 8.2 - Nº de regulamentos ou manuais de 

procedimentos da área operativa elaborados 
2;0 2  

A meta do indicador 8.1 foi superada e a meta do indicador 8.2 foi atingida. 

A meta do indicador relativo à percentagem de execução do programa de formação, foi 

definida tendo em conta que a superveniência de necessidades a nível da atividade de core, ou 

a cativação ou a não obtenção atempada de verbas para execução do plano (fatores externos) 

pudessem condicionar a boa execução do programa, tal como se verificou no ano de 2016 e se 

veio a verificar em 2017. Ainda assim realizaram-se 13 cursos de formação, dos 17 

inicialmente previstos, tendo a meta do indicador sido superada. 
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Quanto ao indicador relativo à elaboração de regulamentos ou manuais de procedimentos da 

área operativa foi estabelecida a meta de dois, tendo em conta a necessidade de continuar a já 

iniciada padronização da atuação na área inspetiva. Como tal, foram desenvolvidos dois 

manuais: 

 O Manual de Procedimentos de Contraordenação; 

 O Manual de boas práticas de Inspeção.  

 

 

OOp9: Melhorar a qualidade da informação prestada 

no âmbito da atuação da IGAS (OE3) 

Meta, 

Tolerância 
Resultado 

Ind. 9.1 - Nº de documentos de análise divulgados 

relacionados com a atividade da IGAS 
2; 0 2  

Ind. 9.2 - N.º de novos indicadores da atividade inspetiva 

disponibilizados ao Portal da Transparência 
2; 0 2  

As metas dos indicadores foram atingidas.  

Assim, foram divulgados documentos de análise baseados na atividade inspetiva 

desenvolvida: 

 Políticas de diferenciação positiva das pessoas idosas: Breve análise de 

recomendações IGAS 2016-2017.  

 Atividade Inspetiva do ano de 2017 por NUTS III. 

Relativamente aos indicadores da atividade inspetiva disponibilizados ao Portal da 

Transparência, a IGAS já disponibilizava, desde o ano de 2016, os seguintes indicadores: 

 O n.º de entidades auditadas; 

 O n.º de entidades inspecionadas ou fiscalizadas; 

 O n.º de processos de natureza disciplinar instaurados ou avocados; 

 O n.º de processos de esclarecimento. 
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No final de 2017 passou a disponibilizar também: 

 O n.º médio de semanas de duração das ações de inspeção, fiscalização e auditoria, 

medido através de 3 métricas: 

 Nº médio de semanas de duração das auditorias, cujo objetivo é informar o 

número médio de semanas de duração dos processos de auditoria concluídos 

num determinado período de tempo; 

 Nº médio de semanas de duração das inspeções, com o intuito de informar o 

número médio de semanas de duração dos processos de inspeção, da atividade 

programada, concluídos num determinado período de tempo; 

 Nº médio de semanas de duração das fiscalizações, com a intenção de informar 

o número médio de semanas de duração dos processos de fiscalização, da 

atividade programada, concluídos num determinado período de tempo. 

  O n.º de ações inspetivas programadas por NUTIII, tendo como propósito informar o 

número de ações programadas de auditoria, de inspeção e de fiscalização realizadas 

por NUTIII, num determinado período de tempo. 

 

 

OOp10: Reforçar a articulação e a cooperação nacional 

e internacional (OE3) 

Meta, 

Tolerância 
Resultado 

Ind. 10.1 N.º de eventos de colaboração/cooperação 

promovidos 
3; 0 3  

A meta do indicador foi atingida.  

 

Assim: 

 Foi promovido, no âmbito do Grupo Coordenador do Controlo Interno Integrado do 

Ministério da Saúde, um Seminário sobre Contratação Pública que visou 

proporcionar conhecimentos em matéria de contratação pública e de compras públicas 

e partilhar a experiência da IGAS no âmbito das ações inspetivas realizadas em 2016. 

Contaram-se 190 participantes do Ministério da Saúde e do Ministério Público; 
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 Foi coorganizado com a APEGSAUDE, o Seminário sobre Responsabilidade 

Financeira - Consequências da Gestão, num Auditório da Polícia Judiciária, que 

contou com as intervenções de António Cluny, Membro Nacional da Eurojust e de 

José Mouraz Lopes, Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas; 

 Em parceria com o Instituto de História Contemporânea, foi também organizado um 

Seminário relativo à História dos Serviços de Inspeção na área da Saúde. O evento 

ocorreu no dia 19 de setembro, na Biblioteca da IGAS, e visou divulgar a análise de 

documentação relacionada com a atividade inspetiva do Estado, no século XX, e 

partilhar informação histórica com a academia e com outras entidades do MS. 

 

 

A2: Atividade inspetiva 

 

Balanço global 

 Em termos globais, a quantidade de entidades objeto de inspeção, fiscalização ou 

auditoria, excedeu a que estava inicialmente prevista; 

 A atividade reativa foi mantida no nível definido, sobretudo em consequência das 

medidas de análise prévia de denúncias e da monitorização regular do planeamento 

realizado; 

 As auditorias, por norma mais morosas, foram ultimadas mais tardiamente do que as 

inspeções e as fiscalizações, denotando uma necessidade de melhoria na distribuição 

da sua execução ao longo do ano, assim como, no controlo dos prazos entre a remessa 

do projeto de relatório às entidades auditadas para contraditório e a elaboração do 

relatório final da ação; 

 A atividade programada sofreu alguns ajustamentos: em termos de número de 

entidades por tema e também quanto aos próprios temas, tendo sido acrescentadas 

duas novas ações após a programação inicial de 2016. Estas novas ações obrigaram a 

diminuir o número de entidades de algumas das outras ações previstas, assim como a 

substituir uma das ações inicialmente prevista; no cômputo geral, a ação proactiva 

excedeu as previsões iniciais; 

 As ações reativas visaram várias áreas temáticas: 

http://www.apegsaude.org/QuemSomos/tabid/316/language/pt-PT/Default.aspx
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ÁREA 
Nº Ent 

prev. 

C/ação 

concluída 

C/ação a 

continuar 

em 2017 

Artigo 62º da 

LEO 

Artigo 62º da Lei de Enquadramento 

Orçamental 
0 1 0 

CONTRATAÇÃO 

E DESPESA 

PÚBLICA 

Produtos de apoio  4 0 4 

Aquisição de bens / Reagentes 2 2 0 

Aquisição de bens / Plasma humano e 

derivados 
5 3 2 

Aquisição de serviços / Consultadorias 3 3 0 

Gestão do sistema de controlo 

interno/Faturação 
1 0 1 

Controlo e monitorização das PPP 3 3 0 

Execução dos acordos com o setor social 4 0 2 

GESTÃO DE 

RH 

Prestação de serviços na área de RH 

/Cumprimento do Despacho 9666-

B/2016 

5 5 0 

Remunerações, comparticipações e 

outros abonos 
5 4 0 

Exercício do poder disciplinar pelo 

empregador 
4 2 0 

Prestação de serviços na área de RH / 

Medida Estágios-Emprego 
2 1 0 

Impedimentos e incompatibilidades  10 10 0 

Contratualização interna - remunerações, 

comparticipações e outros abonos  
4 4 0 

GESTÃO 

FINANCEIRA 

Gestão da Receita / Mecenato e 

patrocínios e donativos 

2 2 0 

2 2 0 

GESTÃO 

ORGANIZACIO

NAL 

Gestão da ação social / Grupos 

vulneráveis e de risco / Jovens e Idosos 

2 2 0 

2 5 0 

Contratação 
pública

Cuidados de 
Saúde Oral

Prescrição de 
medicamentos e 

MCDT

Valorizações 
remuneratórias

Terapêuticas não 
convencionais

Sistema de 
gestão de 

transportes

Cuidados de 
urgência e de 
emergência

Controlo de 
infeção e de 

contágio
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ÁREA 
Nº Ent 

prev. 

C/ação 

concluída 

C/ação a 

continuar 

em 2017 

PRESTAÇÃO 

DE CUIDADOS 

DE SAÚDE 

Cuidados de urgência e de emergência / 

Organização e funcionamento 

4 4 0 

2 2 0 

Cuidados continuados / Organização e 

funcionamento 
3 0 2 

Cuidados de saúde mental / Organização 

e funcionamento 
5 0 0 

Cuidados de Saúde Oral / Regras, 

autorizações, organização e 

funcionamento 

0 12 0 

OUTRAS 

PRESTAÇÕES 

EM SAÚDE 

Acesso a cuidados e prestações em saúde 

/ Tempos e listas de espera 
2 1 2 

Terapêuticas não convencionais / Regras 

e autorizações 
5 15 0 

Sangue, tecidos e células / Regras e 

autorizações 
1 1 0 

Interrupção voluntária da gravidez / 

Regras e autorizações 
3 3 0 

Procriação medicamente assistida / 

Regras e autorizações 
0 14 1 

Atividade Proativa 85 101 14 

Atividade Reativa 20 20 5 

 

Ilustração 4: Quadro de execução da atividade inspetiva programada 
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Processos e pendência em geral  

 

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

tem em curso outros processos. No decorrer de 2017 foram instaurados 343 processos e 

concluídos 466 processos. 

  

 

 

A IGAS tem continuado a empenhar esforços e a direcionar a atividade operativa, por forma a 

ser mais eficiente, menos reativa e mais consequente. A atividade reativa é, agora, mais 

criteriosa, havendo lugar a um tratamento prévio de denúncias, participações e exposições, em 

detrimento do início imediato de um processo de inspeção ou de auditoria, com os 

consequentes custos para o erário público. Esta nova forma de encarar as inspeções reativas, 

no sentido de reduzir o número de processos ineficazes, permitiu libertar esforços que foram 

recentrados na conclusão dos processos pendentes. 

 

10 20

28

36

49

63

137

Processos Instaurados

disciplinar de contraordenação
de auditoria de inquérito
de inspeção de fiscalização
de esclarecimento 

8
47

73

22

112

158

41

Processos Concluídos

de contraordenação de auditoria
de fiscalização disciplinar
de inspeção de esclarecimento 
de inquérito

Ilustração 6: Processos Instaurados Ilustração 5: Processos Concluídos 
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EVOLUÇÃO DA PENDÊNCIA PROCESSUAL 

Tipo de processo 
Transitados 

para 2017 

Instaurados 

em 2017 

Concluídos 

em 2017 

Pendentes 

em janeiro 

de 2017 

Evolução 

Inspeção 84 49 112 21 -63 

Auditoria  41 28 47 22 -19 

Fiscalização  24 63 73 14 -10 

Disciplinar  41 10 22 29 -12 

Inquérito 29 36 41 24 -5 

Contraordenação  12 20 8 24 12 

Esclarecimento  102 137 158 81 -21 

Totais 333 343 461 215 -118 

 

Ilustração 7: Evolução da pendência processual 

 

Desde 2015 a IGAS tem prosseguido a intenção de diminuir, e de manter controlada, a 

pendência acumulada de processos antigos. De facto, os processos inspetivos, não sendo 

terminados em curto espaço de tempo, perdem por vezes eficácia e utilidade. No ano de 2017 

este esforço continuou, tendo-se verificado uma diminuição da pendência de 35%. 

O gráfico abaixo é elucidativo deste esforço. 

 

Ilustração 8: Processos transitados e a transitar 

disciplinar de inspeção de inquérito 

disciplinar

de 

esclarecimentos

de auditoria de fiscalização de 

contraordenação

pendentes para 2016 pendentes para 2017 pendentes para 2018



 

 

 Relatório de Atividades 2017 | A - Atividade desenvolvida |  

28 

R
A

.0
0

1
.E

D
0

1
 

O esforço de conclusão foi particularmente acentuado ao nível das inspeções, as quais 

constituíam a maior pendência ao nível dos processos inspetivos - para além dos processos de 

esclarecimentos. Da mesma forma, a IGAS apostou no desenvolvimento e na conclusão 

destes processos de esclarecimento, pois que se pretende que constituam um procedimento 

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

natureza inspetiva.  

Por outro lado, a pendência aumentou significativamente nos processos de contraordenação: o 

reforço das ações de fiscalização teve como reflexo o acréscimo deste tipo de processos com 

reflexo direto na sua pendência. Porém, atenta a sua quantidade e condições, a situação não é, 

por enquanto, preocupante.  

 

Taxa de congestão, de resolução e de eficácia processual  

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% 
3
. 

Conforme já acima referido, 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 e garantindo o não aumento da pendência 

processual. As taxas de congestão mais elevadas referem-se aos processos de contraordenação 

e aos disciplinares. 

 

Ilustração 9: Congestão processual 

                                                 
3
 A título de exemplo, meramente comparativo, refere-se que a taxa de congestão processual do Tribunal de Contas, em 

2016, era de 13,5% e a da Polícia Judiciária era de 57,1% (processos pendentes face aos processos resolvidos).Fontes de 

Dados: DGPJ/MJ, PORDATA: Fonte: PORDATA; Última atualização: 2017-11-03 e 2017-11-16; PORDATA 07-03-2018) 

de auditoria de contraordenação disciplinar de esclarecimentos de fiscalização de inquérito de inspeção

Taxa de Congestão

PENDENTES CONCLUÍDOS
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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 134%
4
. Assim, a quantidade de processos concluídos é superior à de novos processos. 

 

Ilustração 10: Resolução processual 

As taxas de resolução mais elevadas referem-se aos processos de natureza disciplinar (220%). 

Isto explica-se pelo facto de se ter continuado a concluir os processos mais antigos, ao mesmo 

tempo que se diminuiu a instauração do número de processos desta natureza, 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. 

 

A taxa de eficácia processual mede a percentagem dos processos concluídos face ao 

conjunto dos processos que é preciso concluir, isto é, ao conjunto dos novos processos e dos 

transitados do ano anterior. Esta taxa na IGAS é de 68%
5
.  

 

Ilustração 11: Eficácia processual 

                                                 
4
 A título de exemplo, meramente comparativo, refere-se que a taxa de resolução do Tribunal de Contas em 2016 era de 97% 

e a da Polícia Judiciária era de 99%. Fontes de Dados: DGPJ/MJ, PORDATA: Fonte: PORDATA; Última atualização: 2017-

11-03 e 2017-11-16; PORDATA 07-03-2018) 
5
 A título de exemplo, meramente comparativo, refere-se que a taxa de eficácia do Tribunal de Contas em 2016 era de 85% e 

a da Polícia Judiciária era de 63%. Fontes de Dados: DGPJ/MJ, PORDATA: Fonte: PORDATA; Última atualização: 2017-

11-03 e 2017-11-16; PORDATA 07-03-2018) 

de auditoria de contraordenação disciplinar de esclarecimentos de fiscalização de inquérito de inspeção

Taxa de resolução processual

CONCLUÍDOS INSTAURADOS

de auditoria de contraordenação disciplinar de esclarecimentos de fiscalização de inquérito de inspeção

Taxa de eficácia processual

CONCLUÍDOS TRANSITADOS+INSTAURADOS
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A3: Cooperação Institucional 

 

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

apostas estratégicas à qual se pretende dar continuidade.  

No âmbito da cooperação nacional, para além dos eventos referidos no indicador 10.1 do 

QUAR, a Inspeção esteve presente em outros eventos, dos quais se destacam:  

 Participação em 3 audições na Comissão de Saúde da Assembleia da República: 

 Uma no grupo de trabalho da Qualidade e Segurança dos tecidos e Células;  

 Duas audições conjuntas de entidades da unidade de reconstrução, ambas no 

âmbito do apoio a pessoas com transtorno de identidade de género; 

 

 Representação no encontro de Saúde, Género e Violência no Ciclo de Vida realizado 

em simultâneo com: 

 III Encontro Nacional dos Núcleos da Ação de Saúde para Crianças e Jovens em 

Risco; 

 I encontro Nacional das Equipas para a prevenção da Violência em Adultos da 

ação de Saúde sobre Género, Violência e Ciclo de Vida; 

 

 Representação no EncontroSPERAE, tendo a intervenção versado a temática da 

Avaliação do Funcionamento; Incumprimento e Fiscalização das Estruturas 

Residenciais para Idosos (ERPI). O encontro foi organizado pela SPERAE - 

Associação de Solidariedade, Inovação e Desenvolvimento; 

 

Salienta-se a execução efetiva de 8 protocolos: 

 Com a Direção Geral da Saúde, através de uma ação fiscalização ao sangue, 

tecidos e células; 

 Com a Inspeção-Regional da Saúde e Assuntos Sociais, da Região Autónoma da 

Madeira, foram diligenciados pedidos de peritagem médica e a nomeação de um 

instrutor; 
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 Com o Conselho Nacional Procriação Medicamente Assistida foram desenvolvidas 

14 ações de fiscalização; 

 Com a Ordem dos Farmacêuticos registou-se a participação no encontro Noites na 

Ordem, onde a intervenção da IGAS versou sobre “Os serviços inspetivos, o 

direito à proteção da saúde e o combate à fraude”, e também a participação no 

Jantar-Debate, subordinado ao tema “Lei de Meios para a Saúde”; 

 Com a Inspeção-Regional de Saúde, da Região Autónoma dos Açores, foi 

diligenciado um pedido de peritagem médica; 

 Com a Inspeção-Geral da Defesa Nacional, foi efetuada uma auditoria conjunta e 

registou-se a sua presença no Seminário sobre a História dos Serviços de Inspeção, 

Organizado pela IGAS; 

 Com o Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa, coorganizou-se o Seminário sobre a 

História dos Serviços de Inspeção; 

 Com a Ordem dos Médicos Dentistas, foi realizada uma ação inspetiva conjunta, 

tendo também a IGAS participado no Curso para inspeções em unidades de saúde 

oral sobre calibragem de equipamentos organizado por essa Ordem; 

 Com o Centro de Estudos Judiciários, os trabalhadores da IGAS beneficiaram de 

formação especializada em matérias jurídica e judiciária; 

 Com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, os trabalhadores da IGAS 

beneficiaram de formação para a utilização dos sistemas de informação do 

Ministério da Saúde/Serviço Nacional de Saúde. 

 

Foram ainda assinados 4 protocolos com entidades parceiras ou congéneres nacionais: 

 APAH - Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares; 

 Ordem dos Nutricionistas; 

 Ordem dos Médicos Dentistas; 

 Instituto de História Contemporânea. 
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No âmbito da Cooperação Internacional, a IGAS: 

 Esteve presente na 12
th 

EHFCN Conference, Future Challenges in Europe to counter 

waste and fraud in healthcare, organizada pela EHFCN
6
, em Paris, onde estiveram 

representados mais de 20 países e se debateram temas como a fraude e o desperdício 

em saúde e, em particular, a evolução das diversas estratégias de luta contra fraude; 

 

 Esteve presente na Conferência Anual e na Assembleia Geral da Rede de Contato 

Contra a Corrupção (EPAC
7
/EACN

8
), organizada em conjunto com a Inspeção-

Geral da Administração Interna (IGAI) onde estiveram representados cerca de 120 

altos representantes e delegados de 50 países europeus; 

 

É ainda de referir a continuação dos esforços em desenvolver uma cooperação mais 

operacional com entidades congéneres de países da CPLP. Porém, apesar dos contatos 

estabelecidos, não se verificaram desenvolvimentos significativos nas respostas aos contatos 

efetuados com vista ao estabelecimento de parcerias, mormente por questões de limitação de 

recursos e de meios.  

 

 

A4: Formação 

 

A formação continuou a ser uma aposta da IGAS em 2017. 

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

de caráter formativo, internas e externas.  

É de salientar que 91% dos trabalhadores da IGAS beneficiaram de formação no ano de 

2017. 

 

 

                                                 
6 European Healthcare Fraud & Corruption Network 
7
 European Partners against Corruption 

8
 European contact-point network against corruption 
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Assuntos Jurídicos 

As principais novidades do Código dos Contratos Públicos revisto 

Colóquio - Contraordenações- Reforma, precisa-se? 

Direito das Pessoas com deficiência 

Summer Course on European Public Procurement Law 

Novo Código Procedimento Administrativo – para não Juristas 

  

Comunicação 

Organizacional 

Conceitos Fundamentais de Arquitetura Empresarial 

IV Congresso Nacional da Formação Profissional - Pensar Formação 

Técnicas de Elaboração de Relatórios de Inspeção 

Escrita em Relatórios Técnicos  

  

Contabilidade e 

Finanças 

Contratação Pública - Análise das Principais Questões do novo CCP 

IV Seminário Compras Públicas na Saúde 

Responsabilidade financeira - consequências da Gestão 

Seminário de Contabilidade Financeira e Fiscal 

Seminário sobre Contratação Pública 

Contabilidade Pública para não Financeiros 

Gestão de Tesouraria e Fundo Maneio 

SNC-AP 

  Formação de 

Dirigentes FORGEP - Curso de Formação em Gestão Pública 

  Gestão 

Organizacional 

Sistemas de Informação RHV 

Seminário de Especialização em Conceção e Avaliação de Projetos 

  

Inspeção e Auditoria 

2017 Interdisciplinary Insights on Fraud and Corruption  

Amostragem e Técnicas de Amostragem em Auditoria 

Auditoria - Modulo 1 - O processo de auditoria a sistemas de 

Informação 

  

Liderança e 

Desenvolvimento 

Pessoal 

6.ª Sessão do Roadshow de Valorização de Pessoas 2017 

Encontro de Saúde, Género e Violência no Ciclo de Vida  

III Curso de Formação em Igualde de Género - 3.º Modulo (Os Usos 

do tempo e as Politicas Públicas para a Igualdade) 

III Curso de Formação em Igualde de Género - 4.º Modulo 

(Orçamentos Sensíveis ao Género) 

Portugal eHealth Summit 2017 

Curso Europeu de Primeiros Socorros 

  

Tecnologia da 

Informação 

1.ª Conferência do Fórum Permanente das Competências Digitais 

3
rd 

eHealth Security Conference 

9.ª edição do Q-Day Conference 2017 

e-Government 2017: A Transformação Digital do Estado e o 

Desenvolvimento da Sociedades 

Workshop de transformações da Omni-Experiência 

Workshop de transformações do Worksource 
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Workshop: NIS Directive in Healthcare - ENISA meeting with 

Portuguese Health Entities 

Gestão de Processos de Inspeção para Estatística 

Gestão de Processos de Inspeção para Inspetores 

Gestão de Processos de Inspeção para Secretários de Processo 

Gestão Integrada de Informação 

Registo em Balanced Scorecard 

 
Ilustração 12: Ações formativas proporcionadas 

 

 

A5: Gestão e inovação Organizacional 

 

No que diz respeito a esta matéria salienta-se o foco na padronização e na normalização de 

metodologias e na implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade: 

 Elaboração e aprovação da Política da Qualidade, do Manual da Qualidade, do 

desenho e sistematização desse processo de gestão, dos principais modelos, 

Procedimentos Gerais e Instruções de Trabalho associados, e nomeação do Gestor da 

Qualidade; 

 Elaboração da Política de Comunicação, do Manual de comunicação, do desenho e 

sistematização desse processo de gestão e respetivos subprocessos, e dos principais 

modelos e procedimentos associados; 

 Desenho do processo de Gestão da Formação e elaboração dos principais 

procedimentos associados; 

 Desenho do processo de Gestão de Riscos de gestão, incluindo os de corrupção e 

infrações conexas, e elaboração dos principais procedimentos associados. 

 

Há ainda a destacar:  

 A elaboração e aprovação do Regulamento e Manual de Ajudas de Custo e de 

Transporte;  

 A elaboração e aprovação do Regulamento de utilização dos lugares de 

parqueamento da IGAS; 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Balanced_scorecard
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 A elaboração do Manual de Boas Práticas Ambientais; 

 A implementação do Sistema Informático de Gestão Documental e Processual; 

 A conclusão do procedimento concursal para o preenchimento de sete postos de 

trabalho: 2 na carreira/categoria de Técnico Superior; 2 na carreira de Informática/, 

categoria de Técnico de Informática e 3 na carreira/categoria de Assistente Técnico, 

iniciado com o Aviso n.º 1957/2017; 

 A atualização dos dossiers permanentes das entidades objeto de ação inspetiva; 

 A obtenção de meios operacionais, especificamente viaturas e serviços de 

comunicações móveis. 

No âmbito da Responsabilidade Social das Organizações, destacamos ainda a 

disponibilização de um espaço para exposições temporárias de natureza artística e/ou 

documental. Em 2017, o espaço de exposições destinado a exposições temporárias acolheu 

cinco exposições individuais de pintura e uma de índole documental.  

O Espaço Exposições contou, em média, com 12 visitantes diários, cerca de 2.000 visitas 

maioritariamente de nacionalidade estrangeira (61%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extratos de Pinturas de: 1. José Narciso 2. Rogério Tunes 3. Ana Cristina Dias 4. Isabel Mourão 5. L.Sadino 
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Neste espaço decorreu também a Exposição da Mostra 

Documental da História dos Serviços de Inspeção, 

concebida por historiadores do Instituto de História 

Contemporânea, da Universidade Nova de Lisboa (IHC).  

 

 

 

 

 

A6: Execução do Plano de Atividades 

 

Para além dos objetivos e metas especificados no QUAR, estavam objetivadas no Plano 

outras atividades, para além das atividades correntes, que se destacaram em Plano por 

concorrerem para a execução do Plano Estratégico.   

Globalmente a execução do Plano de Atividades de 2017 foi satisfatória, mais ainda 

considerando as imprevisibilidades e dificuldades que caracterizam os processos de mudança 

nas organizações.  

Estas, foram sublinhadas por alguma instabilidade dos recursos humanos afetos à área 

instrumental, mormente quanto aos técnicos superiores, assim como por alguns 

constrangimentos orçamentais, 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 das intenções.   
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 = concretizado  == não concluído  = suspenso ou adiado 

 

Objetivos Indicadores Situação Observações 

Reforço da atividade 

preventiva e da cultura 

de institucional de 

abertura e adaptação  

Parcerias institucionais 

desenvolvidas com PALOP  

Apesar dos contatos 

estabelecidos, não resultaram 

desenvolvimentos significativos 

em parcerias institucionais com 

os Países da CPLP, porém as 

iniciativas criaram hábitos de 

comunicação que permitirão 

solidificar desenvolvimentos 

futuros mais frutuosos. 

Protocolos efetivamente 

executados  

Ordem dos Farmacêuticos; IReS 

Inspeção-Regional de Saúde da 

Região Autónoma dos Açores; 

DGS - Direção Geral da Saúde; 

CNPMA-Conselho Nacional 

Procriação Medicamente 

Assistida; SIAS da Região 

Autónoma da Madeira; IHC-

Instituto de História 

Contemporânea da FCSH/UNL; 

OMD-Ordem dos Médicos 

Dentistas; CEJ-Centro de 

Estudos Judiciários;  SPMS-

Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde, IGDN 

Inspeção-Geral da Defesa 

Nacional. 

Novas parcerias 

desenvolvidas com 

Universidades 
 

Instituto de História 

Contemporânea da Universidade 

Nova; ISCTE  

Ações inspetivas conjuntas  

OMD-Ordem dos Médicos 

Dentistas e ACES Lisboa 

Central; Inspeção-Geral da 

Defesa Nacional; CNPMA-

Conselho Nacional Procriação 

Medicamente Assistida; 

IGAMAOT; INFARMED. 

Estudos elaborados pela 

IGAS divulgados no website  

Políticas de diferenciação 

positiva das pessoas idosas e 

Atividade Inspetiva por NUTSIII 

Sessões formativas e de 

divulgação do Manual de 

Ação disciplinar da IGAS 
 

Optou-se por divulgar através do 

website, e ponderar vir a fazer 

um único evento, após a revisão 

do Manual que será feita ao 

abrigo do SGQ da IGAS  

Implementação de 

oportunidades de melhoria 

na comunicação interna e 

Política de Comunicação da 

IGAS  dezembro de 2017 
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Objetivos Indicadores Situação Observações 

externa 
Manual de comunicação da 

IGAS  dezembro de 2017 

Implementação de 

oportunidades de melhoria 

na disponibilização de 

informação atualizada de 

suporte à atividade 

inspetiva 

Dossiers permanentes de 

entidades SNS  
Foram criados 28 novos e 

atualizados 43 dossiers  

Pastas temáticas/legislação 

atualizadas  

75%Para além de ser assegurada 

a atualização diária das 475 

pastas existentes em suporte 

digital, foram revistas e 

atualizadas 152 pastas temáticas 

e desmaterializadas 205 das 

existentes apenas em suporte de 

papel (num total de 357 pastas).  

Uniformização de práticas 
 

Notas internas jurídicas ou 

de natureza inspetiva  

Optou-se por avançar com o 

SGQ e emitir estas notas 

posteriormente nos moldes em 

que o SGQ funcionar e nos 

modelos próprios 

Peças processuais 

emblemáticas 

disponibilizadas 

mensalmente na intranet 

 

29 peças disponibilizadas a 

31/12/2017, refletindo-se numa 

média de 2,4 por mês, ou seja, 

uma média de 2 por mês 

Manual de procedimentos de 

contraordenação  dezembro de 2017. 

Manual de boas práticas de 

inspeção e fiscalização 
 dezembro de 2017.  

Direcionamento das 

atividades de controlo 

inspetivo 

Documento de revisão das 

necessidades de acesso da 

IGAS a Bases de Dados 

externas 

 abril de 2017. 

Implementação do Sistema 

de Gestão da Qualidade 

(SGQ) na filosofia da ISO 

9001 

Procedimentos Gerais e 

Instruções de Trabalho  

PG de Controlo de Modelos, 

Documentos e Registos; PG de 

Gestão de riscos - incluindo os de 

corrupção e infrações conexas; 

PG de Gestão e funcionamento 

da formação; PG de Gestão da 

comunicação interna e PG de 

Gestão da comunicação externa.  

No detrimento das instruções de 

trabalho, foi elaborado o Manual 

de Comunicação, por se ter 

concluído que era mais 

necessário. Tendo em conta que 

um Manual é mais complexo do 

que uma IT, considera-se o 

objetivo atingido 
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Objetivos Indicadores Situação Observações 

Boas práticas de gestão 

sustentável 

Portaria de gestão 

documental da IGAS  

Adiado. Necessidade de 

constituir um grupo de trabalho, 

em conformidade com o 

proposto, no entanto, tem sido 

desenvolvido um enorme esforço 

no arquivo dos processos de 

natureza inspetiva. 

Continuação do reforço 

do Controlo Interno na 

organização 

Oportunidades de melhoria 

(OM) implementadas reforço 

do Controlo Interno 
 

Processo de Gestão de Riscos de 

Gestão (incluindo os de 

corrupção e infrações conexas) e 

Procedimento Geral de Gestão de 

riscos - incluindo os de corrupção 

e infrações conexas 

Atividades ligadas ao 

processo de gestão de riscos 

divulgadas internamente 
 

Optou-se por suspender tendo em 

conta a intenção de integrar o 

processo no SGQ, 

Continuação da 

construção do sistema de 

segurança e saúde no 

trabalho na filosofia da 

ISO 45001 e ISO 9001 

Medidas ISO desenvolvidas  

Elaboração da Política da 

Qualidade, Manual da Qualidade, 

desenho do processo, e principais 

modelos e Procedimentos Gerais 

e Instruções de Trabalho 

associados e Elaboração da 

Política de Comunicação, 

Manual de comunicação, 

desenho do processo, e principais 

modelos e procedimentos 

associados 

Adoção de práticas de 

responsabilidade 

económica, social e 

ambiental interna e 

externa 

Iniciativas desenvolvidas no 

âmbito da RSA  

Cinco exposições de pintura 

gratuitas no espaço IGAS (Luís 

Sousa Coutinho, Rogério Tunes, 

José Narciso, Isabel Mourão, 

Ana Cristina Dias) e uma de 

índole documental; elaboração 

um Manual de Boas Práticas 

Ambientais, no âmbito da 

frequência do Programa de 

Formação FORGEP que se 

tenciona adotar 

Iniciativas desenvolvidas no 

âmbito da RE  

Assinado contrato para obtenção 

da frota e comunicações móveis e 

o início da cobrança de coimas 

em matéria de contraordenação. 

Implementação de 

oportunidades de 

melhoria na gestão de 

RH 

Perfis de competências 

profissionais por função  63% dos perfis elaborados. 

Promover a 

desmaterialização dos 

processos 

Diminuição do consumo de 

papel  

Encontram-se estabelecidas 

orientações internas para a 

concretização deste indicador, no 

entanto, em 2017 ainda não foi 

possível atingi-lo. 

 

Ilustração 13: Quadro de execução do Plano de Atividades  
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B - Recursos Utilizados 
  

B1: Recursos Humanos 

 

O Plano de Atividades para 2017 previu, para a sua concretização, um mapa de pessoal com 

87 trabalhadores.  

 

A execução de RH, dos últimos anos, embora o número de efetivos planeados tenha vindo a 

decresce, tem, ainda assim, sido sempre inferior ao previsto. Contabilizando as saídas e a 

mobilidade de trabalhadores, bem como as baixas prolongadas, o mesmo se veio a verificar 

relativamente a 2017. 

  
2013 2014 2015 2016 2017 

Dirigente superior 
3 2 3 3 3 

Dirigente intermédio e CEM 
6 6 4 5 6 

Inspetor 
41 47 44 45 42 

Técnico superior 
6 4 4 2 6 

Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de 

Secção) 
- - - - 2 

Médico 
1 1 1 1 0 

Técnico de informática 
3 2 2 2 2 

Assistente técnico 
21 18 18 14 14 

Assistente operacional 
5 5 4 3 3 

Total de RH 
86 85 80 75 78 

 

Ilustração 14:Evolução de RH em funções 
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Abaixo, sintetiza-se alguma informação relativa aos principais indicadores, reportados a 31 de 

dezembro de 2017. A informação detalhada encontra-se em anexo, no Balanço Social. 

Inspetor; 41
Inspetor; 47 Inspetor; 44 Inspetor; 45 Inspetor; 42

técnico superior; 6 técnico superior; 4 técnico superior; 4
técnico superior; 2

técnico superior; 6

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

Total de RH; 75 Total de RH; 78

2013 2014 2015 2016 2017

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
87

2013 2014 2015 2016 2017

RH planeados

Ilustração 15: Evolução de RH em funções 

Ilustração 16: Evolução de RH planeados 
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Género

• 67% de 
trabalhadores do 
sexo feminino

Carreira/Categoria

• Índice de tecnicidade:73% 

(total RH em cargos e carreiras que exigem 
hab. de ensino superior / total RH)

• Índice de enquadramento: 6% 
(Dirigentes / total RH)

Modalidade de vinculação

• 59% de trabalhadores com 
nomeação definitiva

• 35% de trabalhadores com 
contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado

Idade

•59% de trabalhadores entre 45 e 59 
anos

• Índice de envelhecimento: 27%
(RH com idade > 55 anos / total RH) 

•Leque etário: 2,34

(Trabalhador mais idoso/ Trabalhador menos 
idoso)

Antiguidade

• 60% dos 
trabalhadores com 
20 ou mais anos de 
antiguidade 

Habilitações Académicas

• Índice de Ensino Superior - 77% 

(RH com habilitação superior / total RH) 

Motivo de saída

•25% por reforma/aposentação

•50% por mobilidade interna

Regime de horário

•76% dos trabalhadores em horário flexível

•12% em jornada contínua

• 13% dos trabalhadores com isenção de 
horário

Período normal de trabalho

• 87% dos trabalhadores com PNT de 35 horas 
semanais

•12% dos trabalhadores com PNT de 30 horas 
semanais

•1% dos trabalhadores com PNT de 17,5 horas 
semanais

Motivo de ausência

• 44% por conta de férias

• 34% por doença

• Taxa de absentismo - 20% 

(Dias de faltas/dias trabalháveis x total RH)

Remunerações

• 35% no escalão 501€-1.500€

• 28% no escalão 1.501€-2.500€

• 33% no escalão 2.501€-3.500€

•Leque salarial íliquido: 8,46

(Maior remuneração base ilíquida/Menor 
remuneração base ilíquida)

Ações de formação

• 83% de formação externas

• 92% com duração inferior a 30 horas

• 3.518 horas de formação

• Taxa de cobertura de formação: 91% 

(Trabalhadores em pelo menos 1 ação/total RH)

Trabalho Extraordinário

• Taxa de trabalho extraordinário: 58% 

(Horas de trabalho extraordinário/ horas trabalháveis 
por semana x 47)

Admissões

• Taxa de reposição - 240% 
(Admissões/Saídas)

• Postos de trabalho previstos e não 
ocupados (por dificuldade de 
recrutamento): 

96% por não abertura de concurso
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B2: Recursos Financeiros e Materiais 

 
Recursos financeiros 

Deste exercício financeiro importa relevar o seguinte: 

 

 O valor total de cativos em 2017 foi de 668.831,40€; 

 

 O pedido de autorização de descativação de verbas no valor de 313.641€ 

formalizado em 04/05/2017, apenas obteve resposta a 22/01/2018 através do despacho 

de arquivamento, exarado a 05/01/2018 pelo Chefe de Gabinete do Secretário de 

Estado do Orçamento;  

 

 Face à ausência de resposta do pedido referido no ponto anterior e à insuficiência 

orçamental para suportar as despesas correntes de funcionamento, foi solicitado em 

setembro e autorizado em novembro um pedido de alteração orçamental no 

montante de 77.076 € para reforço do Agrupamento – Aquisição de Bens e Serviços 

por anulação do Agrupamento – Bens de Investimento; 

 

 Relativamente ao saldo transitado de exercício anterior no valor de 234.327,65€, não 

foi possível a sua utilização face ao disposto na Lei do Orçamento para 2017, tendo 

transitado na íntegra para 2018. Mais se informa que se aguarda a publicação do 

Decreto-Lei para a Execução Orçamental de 2018, para solicitar autorização prévia 

para a sua aplicação em despesa; 

 

 Transitaram para o exercício de 2018, por falta de disponibilidade orçamental, 

despesas no montante de 130.222,60€ sendo que 104.160€ dizem respeito ao 

2ºsemestre de 2017 do Principio da Onerosidade e 26.062,60€ a Licenças 

atribuídas pela eSPap. 
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2013 2014 2015 (1) 2016 (2) 2017 

Plafond orçamental atribuído - 3.794.492 € 3.512.728 € 3.512.728 € 4.012.728 € 

Necessidades Estimadas - 3.842.780 € 3.665.821 € 4.121.174 € 4.012.728 € 

Dotação inicial (FF111) 3.595.600 € 3.512.728 € 3.512.728 € 3.512.728 € 4.012.728 € 

Dotação corrigida líquida de 

cativos (FF111+FF129) (3) 
3.595.600 € 3.601.479 € 3.681.484 € 3.803.871 € 3.343.897 € 

Cativos 0 € 46.202 € 38.416 € 266.863 € 668.831 € 

Crédito Especial/ Saldo 

transitado de exercício anterior  
0 € 134.953 € 207.172 € 558.007 € 234.328 € 

 

Ilustração 17: Recursos Financeiros 

(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 pode 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, sendo que o procedimento de 

contratação pública conduzido pela eSPap apenas foi finalizado em junho de 2017. 

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

 

Recursos materiais 

Em termos de recursos tecnológicos, 2017 foi o ano de finalização do SI integrado e, durante 

2018, serão realizados os ajustamentos que se considerem necessários ao abrigo da 

manutenção evolutiva do projeto.  

Com a implementação do SI integrado já é possível que o tratamento da informação seja mais 

fiável e coerente. 
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A IGAS conta com os recursos tecnológicos essenciais para o desenvolvimento da atividade, 

estando afeto um computador a cada posto de trabalho. No caso dos inspetores, estes 

computadores são portáteis, a fim de poderem ser utilizados em serviço externo ou no 

domicílio. 

A IGAS dispõe de cinco viaturas, das quais, uma se encontra afeta à Direção, uma afeta aos 

serviços gerais e três para a atividade inspetiva desenvolvida em serviço externo mas ainda 

não dispõe de comunicações móveis para apoio à atividade inspetiva. 

Ao nível da arquitetura informática foi constatada a necessidade de atualizar os componentes 

que a integram. Tendo em conta as limitações orçamentais, prevê-se que o projeto de 

atualização seja faseado. 

 

C - Autoavaliação 
 

C1: Análise de desempenho 

Análise do grau de utilização de recursos humanos 

 

Para a realização da missão da IGAS, é decisiva a existência de uma estrutura de recursos 

humanos (RH) adequada e multidisciplinar. No QUAR foi planeado um total de 87 efetivos, a 

que correspondem 982 pontos, correspondentes a Dirigentes Superiores, Dirigentes 

Intermédios, Inspetores, Técnicos Superiores, Coordenadores Técnicos, Assistentes Técnicos, 

Assistentes Operacionais, Informáticos e Outros médico (Ilustração 18). De acordo com a 

pontuação, face aos 982 pontos planeados, foram executados 893. Verifica-se, deste modo, 

uma taxa de realização dos recursos humanos de 91%.  

 

Ilustração 18: RH planeados Vs RH realizados, em pontos 

982
893

RH

PLANEADOS

RH

REALIZADOS
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A categoria de Informático, comparativamente com as restantes, foi a que apresentou um 

maior desvio negativo face ao planeado (desvio de -33%): a IGAS contava com 1 lugar 

ocupados neste grupo de pessoal e 2 lugares através da abertura de um procedimento 

concursal, todavia 1 iniciou mobilidade noutro organismo. A categoria de Técnico Superior, 

foi a única que apresentou um desvio positivo, a IGAS contava no ano de 2017 com 4 

técnicos superiores, mas terminou o ano com 6, visto que necessitou de recorrer à modalidade 

de mobilidade para suprir a escassez de recursos humanos.  

 

Análise do grau de execução dos recursos financeiros 

A gestão dos recursos financeiros traduziu-se numa taxa de execução de 82%. Conforme 

referido no capítulo B2: Recursos Financeiros e Materiais, o orçamento da IGAS sofreu cortes 

significativos. 

RECURSOS FINANCEIROS - 2017 (Euros) 

DESIGNAÇÃO 
ORÇAMENTO 

INICIAL 

ORÇAMENTO 

CORRIGIDO 

(s/cativações) 

ORÇAMENTO 

EXECUTADO 

Desvio 

N.º % 

Orçamento de Funcionamento 3 850 228,00 € 3 927 304,00 € 3 215 715,20 € 711 588,80 € -18% 

      Despesas com Pessoal 3 099 895,00 € 3 099 895,00 € 2 911 633,85 € 188 261,15 € -6% 

      Aquisições de Bens e Serviços 742 333,00 € 819 409,00 € 298 036,15 € 521 372,85 € -64% 

      Outras Despesas Correntes 8 000,00 € 8 000,00 € 6 045,20 € 1 954,80 € -24% 

PIDDAC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 

Outros Valores 162 500,00 € 85 424,00 € 82 300,08 € 3 123,92 € -4% 

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 4 012 728,00 € 4 012 728,00 € 3 298 015,28 € 714 712,72 € -18% 

 

Ilustração 19: Execução dos RF previstos em QUAR 
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Ilustração 20: Orçamento corrigido Vs Orçamento executado 

 

Análise da produtividade 

A produtividade, em termos económicos, é comummente definida como a expressão da 

eficiência da produção, e mede-se através do rácio entre a produção obtida (output) e os 

fatores produtivos utilizados (input) num determinado período de tempo. 

Com vista a uma análise interna da produtividade, o rácio a considerar deverá ser: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
Taxa de realização global

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝐻
=

116%

91%
= 1,27  

 

Peso 

parâmetro 

Peso 

objetivo no 

parâmetro 

Peso do 

indicador no 

objetivo 

Parâmetros Objetivos Indicadores 

Taxa de 

realização 

dos 

indicadores 

Taxa de 

realização 

dos objetivos 

Taxa de 

realização 

dos 

parâmetros 

50% 

40% 
70% 

Eficácia 

OOp1 
1.1 126% 

126% 

117% 

30% 1.2 125% 

20% 100% OOp2 2.1 125% 125% 

20% 
70% 

OOp3 
3.1 100% 

108% 
30% 3.2 125% 

20% 100% OOp4 4.1 100% 100% 

25% 

30% 
50% 

Eficiência 

OOp5 
5.1 100% 

100% 

122% 

50% 5.2 100% 

30% 
70% 

OOp6 
6.1 117% 

122% 
30% 6.2 135% 

40% 
50% 

OOp7 
7.1 100% 

138% 
50% 7.2 175% 

25% 40% 
50% 

Qualidade OOp8 
8.1 140% 

120% 108% 
50% 8.2 100% 

4 012 728,00 € 4 012 728,00 €

3 298 015,28 €

ORÇAMENTO INICIAL ORÇAMENTO CORRIGIDO 

(s/cativações)

ORÇAMENTO EXECUTADO
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Peso 

parâmetro 

Peso 

objetivo no 

parâmetro 

Peso do 

indicador no 

objetivo 

Parâmetros Objetivos Indicadores 

Taxa de 

realização 

dos 

indicadores 

Taxa de 

realização 

dos objetivos 

Taxa de 

realização 

dos 

parâmetros 

30% 
60% 

OOp9 
9.1 100% 

100% 
40% 9.2 100% 

30% 100% OOp10 10.1 100% 100% 

100% 100% 100% Global         116% 

 

Ilustração 21: Desempenho global 

 

Realizando uma análise comparativa da taxa de produtividade com a verificada em 2016 

(0,84), verifica-se que, face aos recursos humanos disponíveis, o desempenho global da 

IGAS sofreu um aumento (+0,43). 

 

Análise Custo-Eficácia 

Uma análise do custo – eficácia pretende avaliar em que medida o custo inerente ao 

desempenho global é o menor possível. Na prática, esta análise é útil se houver termo de 

comparação, quer ao nível de resultados de anos anteriores, quer ao nível da comparação com 

outras organizações. 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑠 𝐸𝑓𝑖𝑐á𝑐𝑖𝑎 =
Taxa de realização global

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝐹
=

116%

82%
= 1,41 

 

Realizando uma análise comparativa da taxa custo-eficácia com a verificada em 2016 (1,25), 

verifica-se que, face aos recursos financeiros disponíveis, o desempenho global da IGAS 

registou um ligeiro aumento (+0,16). 

 

Análise da Eficácia, Eficiência e Qualidade 

Os objetivos de eficácia registaram uma taxa de realização de 117%, tendo os mesmos sido 

atingidos e superados.  
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 O indicador n.º 1.1 e n.º 1.2 do objetivo n.º 1, o indicador n.º 2.1 do objetivo n.º 2 e o 

indicador n.º 3.2 do objetivo n.º 3 alcançaram uma taxa de realização igual ou superior 

125%.  

 O indicador n.º 3.1 do objetivo n.º 3 e o indicador n.º 4.1 do objetivo n.º4 alcançaram 

uma taxa de realização de 100%.  

 

Relativamente aos objetivos de eficiência registaram uma taxa de realização de 122%.  

 Os indicadores n.º 6.1 e 6.2 do objetivo n.º 6 e o indicador n.º 7.2 do objetivo 7 foram 

superados, tendo obtido uma taxa de realização igual ou superior 125%.  

 Os indicadores n.º 5.1 e 5.2 do objetivo n.º 5 e o indicador 7.1 do objetivo 7 foram 

atingidos, obtendo uma taxa de realização de 100%. 

 

No que se refere aos objetivos de qualidade, registaram uma taxa de realização de 108%.  

 Um dos cinco indicadores foi superado, com um nível de realização superior 125%. 

 Os restantes quatro indicadores foram atingidos, obtendo uma taxa de realização de 

100%. 

 

Quanto aos desvios registados com valor igual ou superior a 125%, e conforme foi sendo 

referido ao longo do ponto A1: Execução do QUAR, sumariza-se: 

 Indicador n.º 1.1 do objetivo n.º 1: No que diz respeito ao N.º de entidades 

inspecionadas, fiscalizadas ou auditadas em atividade programada, a IGAS superou o 

objetivo sobretudo como consequência da melhoria dos tempos dos atos e das ações 

inspetivas em parte resultantes de um melhor autocontrolo interno, assim como da 

redução da atividade reativa, que permitiu empenhar esforços na atividade 

programada.  

 Indicador n.º 1.2 do objetivo n.º 1: A redução da atividade reativa decorreu sobretudo 

de uma nova forma de tratamento das denúncias, participações e exposições recebidas. 

Porém, uma vez que o indicador é relativo à percentagem de entidades nas quais se 

iniciou uma auditoria, inspeção ou fiscalização reativamente, por relação com o nº 

total de entidades que foi objeto de ação inspetiva programada (indicador acima), estes 
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dois indicadores têm interdependência, pelo que se o resultado do primeiro não é 

alheio à diminuição da atividade reativa, o resultado do peso percentual desta também 

não é alheio ao aumento quantitativo da outra.  

 Indicador n.º 2.1 do objetivo n.º 2: o reforço da eficácia do Sistema de Controlo 

Interno do Ministério da Saúde, só é possível com o real envolvimento e dinamização 

do GCCI. No ano de 2017, foi possível concretizar mais uma medida para além das 

que se encontravam previstas. Note-se, porém, que tratando-se de um universo de 

números inteiros baixos, a execução de mais uma medida induz uma superação 

percentual acentuada.  

 Indicador n.º 3.2 do objetivo n.º 3: A IGAS superou a meta na medida em que o 

resultado deste indicador se encontra relacionado com a melhoria dos tempos dos atos 

e das ações inspetivas, assim, como o indicador relativo ao número médio de semanas 

de duração das ações de inspeção e de fiscalização (indicador 5.2): ao diminuir os 

tempos e o número médio de semanas de duração das ações de inspeção e de 

fiscalização, foi possível finalizar 100 dos 112 processos novos. 

 Indicador n.º 6.2 do objetivo n.º 6: considerando o prazo de conclusão do 

acompanhamento, pela IGAS, dos processos de natureza disciplinar externos, como 

100 dias
9
, a IGAS superou a meta estipulada, pois 74% dos processos estavam nessa 

situação, quando a meta era de 65%. Em 2017 foram tomadas medidas internas de 

definição de prazos para contacto com as entidades, e a distribuição interna destes 

processos foi revista, o que não foi alheio à superação da meta. Porém, a situação 

apresenta ainda necessidade de melhorias, sendo desejável não só que este prazo seja 

mais curto, como que a % dos processos que cumprem seja maior. Assim, apesar de o 

indicador ter sido superado, foram identificadas ainda algumas oportunidades de 

melhoria a implementar em 2018. 

 Indicadores n.º 7.2 do objetivo n.º 7: durante o ano de 2017, houve uma aposta clara 

da IGAS na padronização e normalização de metodologias. Embora só estando 

prevista a elaboração de dois regulamentos (ou manuais de procedimentos) revelou-se 

                                                 
9
 resultante da consideração do tempo médio entre a instauração e a decisão de um processo de natureza 

disciplinar na própria IGAS e o tempo médio de duração de um ESC de acompanhamento no ano anterior 
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necessário e oportuno elaborar mais, tendo tal sido possível graças à captação de 

novos recursos humanos para essa área. 

 Indicador n.º 8.1 do objetivo n.º 8: na ótica de desenvolver um elevado grau de 

profissionalismo de atuação sustentado na autonomia técnica dos inspetores e tendo 

em conta a cativação ou não obtenção de verbas atempadamente à execução do plano 

(fatores externos) que possam condicionar a boa execução do programa, a meta 

definida para a formação contemplou os possíveis constrangimentos à plena execução 

do programa, dados os antecedentes do ano anterior. Embora esses constrangimentos 

se tenham verificado também no ano de 2017, e não sendo o grau destes inteiramente 

controlável pela IGAS, realizaram-se 13 cursos de formação dos 17 inicialmente 

previstos, tendo a meta sido superada. 

 

Ilustração 22: Taca de realização dos indicadores 

 

 

Ilustração 23: Taxa de realização dos objetivos 
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Ilustração 24: Taxa de realização dos parâmetros 

 

C2: Avaliação do QUAR 2017 

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 2017, apresenta-

se a autoavaliação do serviço. Tendo por base os objetivos estratégicos (OE) de 2017,  

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

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

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

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

domínio das atividades em saúde 

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

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

capacidade institucional e do desenvolvimento da ação preventiva  

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

organismos integrados no Ministério da Saúde ou por este tutelados 

 

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

totalidade, tendo alguns sido superados. 

117%

122%

108%

116%
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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 e os constrangimentos imprevistos de recursos.  

 

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

atividades core ou fundamentais para o reforço destas.  

Assim, 47% dos objetivos operacionais ultrapassaram a taxa de concretização de 100%, 

enquanto os restantes 53% alcançaram os 100. Também a taxa de realização dos três 

parâmetros de avaliação (eficácia, eficiência e qualidade) ultrapassou os 100%. 

 

A IGAS alcançou uma taxa de realização global de 116%, valor superior ao registado para 

2016. 

 

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

aos serviços que atinjam todos os objetivos, superando alguns. 

Os resultados alcançados em 2017 refletem um DESEMPENHO BOM, propondo-se esta 

menção qualitativa. 

 

Registe-se, ainda, 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. 
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C3: 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 mais de 100 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 IGAS como entidade interveniente, 

referidos no ponto A3: Cooperação Institucional, constituem também um reflexo da 

boa imagem da organização entre os parceiros, que não queremos deixar de referir.  

 Refere-se ainda que ao longo do ano de 2017 nenhuma reclamação foi registada no 

Livro de Reclamações da IGAS. 

 A 9.ª edição do Q-Day Conference, que teve lugar na Culturgest a 21 de Setembro, a 

Quidgest premiou os melhores projetos organizacionais de gestão e otimização de 

processos que acrescentaram valor às suas soluções e a IGAS foi uma das 

contempladas. 
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C4: 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. 

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, 

internamente, várias medidas neste sentido. No ano de 2017, à semelhança de 2016, 

continuou-se a apostar 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.  

 

As acentuadas melhorias introduzidas no Sistema 

Informático de Gestão de Documentos e de Processos, 

traduziram uma acentuada melhoria no controlo interno 

das atividades e dos seus prazos, assim como 

possibilitaram uma melhor a transparência do trabalho 

desenvolvido por cada inspetor, uma vez que todos 

passaram a ter acesso a este SI.  
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C5: 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 2017, utilizam-se os 

relativos ao ano anterior. 

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 25:Comparação de execução do QUAR 

 

O número total de RH 

tem sofrido poucas 

alterações, o que nos 

últimos anos se tem 

igualmente verificado 

nas outras inspeções.  

 

Ilustração 26: Comparação de RH disponíveis 
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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. 

 

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 art.º 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: 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. 
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C8: Ações e processos emblemáticos 

 

A destacar no corrente ano, os seguintes casos: 

 

 

 

 

 

Continuação do trabalho da equipa de projeto 

para as ações  no âmbito da contratação 
pública, com vários novos processos e 

resultados que confirmaram a criticidade da 
matéria e a necessidade de sobre ela serem 
desenvolvidas ações regulares e contínuas

Ação direcionada à evolução da dívida e 
dos pagamentos em atraso do 
SNS, na sequência de determinação da 

COFMA (*), com resultados que permitiram 
compreender e identificar fragilidades em 

vários domínios

Ação com vários processos no âmbito da 

acumulação de 
funções, incompatibilidades e 

impedimentos, que originou a abertura de 
vários processos de contraordenação

Ação com vários processos no âmbito do 

enquadramento das terapêuticas não 
convencionais, que permitiu conhecer 

melhor as condições de prestação dos serviços 
e reforçar a confiança na sua qualidade

Ação com vários processos no âmbito da  

contratualização da prestação de serviços 
de pessoal médico, por  recurso a 

empresas,  que permitiu detetar várias 
desconfonformidades na formação dos contratos

Ação com vários processos no âmbito das 

Parcerias Público-Privadas, quanto ao 
controlo do desempenho por parte das entidades 

públicas na monitorização e na avaliação dos 
contratos, com resultados que evidenciam falhas 

nesse controlo, com especial impacto no 
Orçamento do MS
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D – Intenções de melhoria 
 

No conjunto das ações planeadas e realizadas, a IGAS alcançou em 2017 uma taxa de 

realização global do QUAR de 116%, tendo superado parte dos objetivos previstos e atingido 

os restantes. 

No ano de 2017 iniciou-se a consolidação da inovação e da mudança organizacionais 

iniciadas em 2016.  

O desempenho profissional de todos os colaboradores envolvidos merece, pois, uma nota de 

reconhecido agradecimento. 

O combate à fraude e à corrupção manter-se-á como foco, 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, 

simplificação e uniformização de processos, como forma de reforçar a capacidade, a 

eficiência, a qualidade e a sustentabilidade organizacionais.  

Como metas, a IGAS mantém como primordiais o acompanhamento das necessidades de 

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

Saúde. 

 

Do exercício do ano evidenciaram-se aspetos de melhoria a considerar. Assim, destacam-se:   

 Preservar o know-how técnico bem como capacitar os recursos humanos por forma a 

elevar o grau de profissionalismo; 

 Fomentar práticas de gestão sustentável dos recursos, quer humanos, quer ambientais 

quer financeiros; 

 Continuar a apostar na gestão da qualidade por forma a definir formas de organização 

e de funcionamento, numa estrutura articulada, que permita: a identificação e a 

melhoria contínua dos processos de gestão e a uniformização, harmonização, e 

rastreabilidade dos modelos e procedimentos; 
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 Continuar a apostar na melhoria no SI de gestão documental e processual para que seja 

considerado como uma ferramenta facilitadora do trabalho a desenvolver; 

 Continuar a apostar no potencial temático das atribuições e competências da Inspeção, 

diversificando e direcionando as atividades inspetivas; 

 Continuar o reforço das atividades de fiscalização e de instrução dos decorrentes 

processos de natureza contraordenacional 

 Preservar a prioridade da atividade proactiva em relação à reativa, melhorando a 

calendarização das ações, o sua distribuição e a abrangência das várias NUTSIII; 

 Agilizar a conclusão dos processos mais antigos; 

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

processos de natureza inspetiva; 

 Melhorar o acompanhamento e a monitorização aplicação do regime disciplinar por 

parte das entidades do SNS; 

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

práticas, orientações e articulando cooperativamente com os parceiros institucionais; 

 Continuar desenvolver fontes de receita própria. 

 

 

 

 

 

 

 

*** março de 2017 
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Anexos 
 

I - Grelha de avaliação do controlo interno 

II - Balanço social 

III – QUAR (execução 2017)  
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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 e formação profissional adequada, a 

qual é permanentemente mantida atualizada. 

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 em 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 desde 2016. 

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 periodicamente em Reunião Alargada de 

Direção e a Inspetora-Geral reúne 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 e 2017, por se tratar de medidas de vulto 

que envolvem encargos financeiros que não é 

possível assumir em curto espaço de tempo. O 
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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. Em 2017, 

deu-se continuidade ao prosseguido em 2016. 

2.2 Qual a percentagem de colaboradores 

do serviço avaliados de acordo com o 

SIADAP 2 e 3? 

  X 
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? 

  X 91%  

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 

Anualmente, aquando da preparação da proposta 

de orçamento para o ano seguinte, é elaborado um 

mapa de necessidades de bens e serviços. No 

entanto, tem-se verificado, que cerca de 85% do 

orçamento é consumido por despesas com pessoal. 

Assim, no que respeita às provisões das 

necessidades de bens e serviços são considerados, 

em primeira linha, os que são imprescindíveis para 
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assegurar o regular funcionamento da IGAS, sendo 

que, a maioria, ocorre por aquisições ao abrigo de 

acordos quadro, cujas as agregações se efetuaram 

no ano anterior a que respeitam. Assim sendo, 

apenas no próprio ano, e após se ter tomado 

conhecimento das cativações definidas, quer pela 

LEO, quer pelo DLEO, é possível percecionar se 

ainda é viável encetar procedimentos destinados à 

realização de outros projetos. 

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 2017, houve rotação de funções fruto da 

criação de duas novas equipas multidisciplinares 

3.5 As responsabilidades funcionais pelas 

diferentes tarefas, conferências e 

controlos estão claramente definidas e 

formalizadas? 

X   

Em 2017 deu-se início à implementação de um 

Sistema de Gestão da Qualidade, ao qual se prevê 

dar continuidade. 

3.6 Há descrição dos fluxos dos 

processos, centros de responsabilidade 

por cada etapa e dos padrões de qualidade 

mínimos? 

X   

Em 2017 deu-se início à implementação de um 

Sistema de Gestão da Qualidade, ao qual se prevê 

dar continuidade. 

3.7 Os circuitos dos documentos estão 

claramente definidos de forma a evitar 

redundâncias? 

X   

As melhorias estão em curso, tendo sido já 

tomadas algumas medidas e estando em curso 

outras, previstas para os próximos 2 anos. 

3.8 Existe um plano de gestão de riscos 

de corrupção e infrações conexas? 
X   

Sim, está disponível na Intranet e no website 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; foi 

integrado este processo de gestão no SGQ (sistema 

de Gestão da Qualidade da IGAS) e está em curso 

a elaboração do relatório 2017 de execução e de 

melhoria. 
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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   

Embora ainda não estejam todas integradas, é um 

processo em curso, o qual obteve melhorias muito 

acentuadas em 2017 com o Sistema Informático 

Integrado de Gestão de Documentos e de 

Processos (SIGDP).  

4.3 Encontra-se instituído um mecanismo 

que garanta a fiabilidade, oportunidade e 

utilidade dos outputs dos sistemas? 

X   

Em 2017, implementou-se uma reengenharia do SI 

(SIGDP) que trará melhorias substanciais à 

fiabilidade dos seus outputs. 

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   
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Anexo II – Balanço Social 

BalancoSocial2017_M
S_IGAS_141200000.xls

 

 

 

Anexo III - QUAR (Execução 2017) 

QUAR2017_V04_com 
resultados.xlsx
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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 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) 
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