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INTRODUÇÃO 

A Carta de Missão da Inspetora

março de 2015 a 17 de março 

para a IGAS, quer em termos organizacionais, quer em termos de orientações estratégicas. 

Foram, assim, definidos objetivos

da gestão e inovação organizacional

economia de recursos e da celeridade dos procedimentos administrativos. 

A maioria destes objetivos e metas 

gestão por objetivos, refletida 

QUAR e Planos de Atividades

garantisse a execução prevista 

METODOLOGIA 

A aferição do grau de concretização da Carta de Missão, em conformidade com a metodologia 

de trabalho estabelecida, traduziu

concebidas atendendo à natureza dos objetivos e 

recolher. 

Note-se que, atendendo aos amplos objetivos das várias ações /medidas desenvolvidas, 

constatar-se-á que a mesma ação/medida 

diferentes. 

É de salientar que a correta aferição 

complementada pela avaliação anual dos resultados atingidos pelo serviço, apresentados nos 

relatórios de atividades de 2015, 2016

dos objetivos e indicadores no ano de 2019

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA CARTA DE MISSÃO 

A Carta de Missão da Inspetora-Geral, que cobre o período da comissão de serviço, de 1

 de 2020, não podia deixar de refletir a reestruturação 

a IGAS, quer em termos organizacionais, quer em termos de orientações estratégicas. 

jetivos e metas associados à área inspetiva, à área da cooperação

inovação organizacional e da informação, designadamente através da melhoria da 

e da celeridade dos procedimentos administrativos.  

s e metas foi concretizada com recurso a um modelo de organização e 

refletida no Plano Estratégico 2015- 2019 e, consequentemente

Atividades de 2015 a 2019, para que a sua prossecução ao longo do tempo 

a execução prevista para o final do período de vigência da Carta de Missão. 

A aferição do grau de concretização da Carta de Missão, em conformidade com a metodologia 

de trabalho estabelecida, traduziu-se na construção de matrizes de recolha d

concebidas atendendo à natureza dos objetivos e das metas bem como

atendendo aos amplos objetivos das várias ações /medidas desenvolvidas, 

á que a mesma ação/medida concorre para a concretização de indicadores 

correta aferição do cumprimento do trabalho desenvolvido

complementada pela avaliação anual dos resultados atingidos pelo serviço, apresentados nos 

2015, 2016, 2017 e 2018 e ainda na monitorização do cumprimento 

dos objetivos e indicadores no ano de 2019.   
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re o período da comissão de serviço, de 17 de 

, não podia deixar de refletir a reestruturação pretendida 

a IGAS, quer em termos organizacionais, quer em termos de orientações estratégicas.  

à área da cooperação, 

designadamente através da melhoria da 

 

foi concretizada com recurso a um modelo de organização e 

consequentemente, nos 

a sua prossecução ao longo do tempo 

final do período de vigência da Carta de Missão.  

A aferição do grau de concretização da Carta de Missão, em conformidade com a metodologia 

se na construção de matrizes de recolha de informação, 

bem como aos elementos a 

atendendo aos amplos objetivos das várias ações /medidas desenvolvidas, 

ação de indicadores 

do trabalho desenvolvido deverá ser 

complementada pela avaliação anual dos resultados atingidos pelo serviço, apresentados nos 

e 2018 e ainda na monitorização do cumprimento 
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AVALIAÇÃO DO CUMPRIME

A Lic. Leonor do Rosário Mesquita Furtado

do concurso CRESAP, conforme

Janeiro, uma carta de missão publicada em sede desse concurso

ajustada pelo Senhor Ministro da Saúde.

 

A nova estratégia, devidamente articulada entre a Inspetora

tutela, foi de simplificação, clareza e mudança de ciclo. Dela 

série de ajustamentos que têm 

perspetiva de melhoria contínua. Foram definidas

traduziram na regularização das pendências processuais, reposicionamento das atividades 

inspetivas, reforço da vertente preventiva, reforço da atuação do GCCI do MS

contínua da qualidade técnica de at

bateria de objetivos e indicadores da atividade

simplificação e inovação organizacional. 

 

Tal estratégia de inovação não estava inicialmente refletida na carta de mi

obrigatoriamente aceite para efeitos concursais. 

Apesar da subscrição da Carta de Missão aquando do procedimento concursal de 

recrutamento do dirigente máximo da Inspeção Geral das Atividades em Saúde, na verdade, 

apenas os primeiros meses de contact

ampla do seu funcionamento, sobretudo dos seus pontos fortes e fracos. No decurso desta 

apreciação, a Lic. Leonor do Rosário Mesquita Furtado

ser necessário rever alguns d

perder o foco na eficiência, eficácia e qualidade, 

carta de missão. 

 

Deste modo, a Carta de Missão

2 objetivos de eficiência, e

operacionais e 26 indicadores.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA CARTA DE MISSÃO 

VALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA CARTA DE MISSÃO 

Leonor do Rosário Mesquita Furtado, enquanto Inspetora-Geral aceitou, para efeitos 

do concurso CRESAP, conforme o disposto no artigo 19.º‐A da Lei  n.º 2/2004, de 15 de 

Janeiro, uma carta de missão publicada em sede desse concurso, a qual foi, posteriormente, 

Ministro da Saúde. 

A nova estratégia, devidamente articulada entre a Inspetora-Geral e o Senho

de simplificação, clareza e mudança de ciclo. Dela decorreram

série de ajustamentos que têm vindo a ser prosseguidos no ciclo de gestão 2015

perspetiva de melhoria contínua. Foram definidas linhas estratégicas novas

traduziram na regularização das pendências processuais, reposicionamento das atividades 

inspetivas, reforço da vertente preventiva, reforço da atuação do GCCI do MS

contínua da qualidade técnica de atuação. Para a sua concretização foi adotada uma 

bateria de objetivos e indicadores da atividade, que seguiu a referida orientação de 

simplificação e inovação organizacional.  

Tal estratégia de inovação não estava inicialmente refletida na carta de mi

obrigatoriamente aceite para efeitos concursais.  

Apesar da subscrição da Carta de Missão aquando do procedimento concursal de 

recrutamento do dirigente máximo da Inspeção Geral das Atividades em Saúde, na verdade, 

apenas os primeiros meses de contacto com o organismo permitiram uma perceção mais 

ampla do seu funcionamento, sobretudo dos seus pontos fortes e fracos. No decurso desta 

Leonor do Rosário Mesquita Furtado, enquanto Inspetora

necessário rever alguns dos objetivos estratégicos desta Inspeção Geral, sem, todavia, 

eficiência, eficácia e qualidade, propondo o, acima referido, ajustamento

arta de Missão aprovada tem 8 objetivos estratégicos (4 objetivos

de eficiência, e 2 objectivos de qualidade) traduzidos em 25 objetivos 

operacionais e 26 indicadores. 
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Geral aceitou, para efeitos 

n.º 2/2004, de 15 de 

, a qual foi, posteriormente, 

enhor Ministro, que a 

decorreram, desde logo, uma 

ser prosseguidos no ciclo de gestão 2015-2020, numa 

linhas estratégicas novas, que para 2015 se 

traduziram na regularização das pendências processuais, reposicionamento das atividades 

inspetivas, reforço da vertente preventiva, reforço da atuação do GCCI do MS e melhoria 

uação. Para a sua concretização foi adotada uma nova 

a referida orientação de 

Tal estratégia de inovação não estava inicialmente refletida na carta de missão 

Apesar da subscrição da Carta de Missão aquando do procedimento concursal de 

recrutamento do dirigente máximo da Inspeção Geral das Atividades em Saúde, na verdade, 

o com o organismo permitiram uma perceção mais 

ampla do seu funcionamento, sobretudo dos seus pontos fortes e fracos. No decurso desta 

, enquanto Inspetora-Geral, considerou 

os objetivos estratégicos desta Inspeção Geral, sem, todavia, 

acima referido, ajustamento da 

objetivos de eficácia; 

objectivos de qualidade) traduzidos em 25 objetivos 



 

 

 
C

M
.0

03
.E

D
01

 

 

Tendo em conta os resultados apurados e sem prejuízo de pequenos ajustamentos após o 

apuramento final de resultados relativos ao 

cumpridos 9, conforme se demonstra 

 

Importa ainda destacar que, no âmbito da avaliação dos resultados da atividade efetuado pelo 

Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de 

(SIADAP), relativamente aos

2015, 2016, 2017 e 2018, a IGAS

BOM por Despacho proferido pelo

cargo. 

 

  

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA CARTA DE MISSÃO 

Tendo em conta os resultados apurados e sem prejuízo de pequenos ajustamentos após o 

apuramento final de resultados relativos ao ano de 2019, foram superados

, conforme se demonstra na tabela sintética de concretização.   

Importa ainda destacar que, no âmbito da avaliação dos resultados da atividade efetuado pelo 

Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho da Administração Pública 

s seus quadros de avaliação e responsabilização (QUAR) de 

IGAS obteve sempre o resultado máximo, de 

por Despacho proferido pelos Ministros da Saúde que sucessivamente ocuparam esse 
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Tendo em conta os resultados apurados e sem prejuízo de pequenos ajustamentos após o 

superados 15 objetivos e 

 

Importa ainda destacar que, no âmbito da avaliação dos resultados da atividade efetuado pelo 

Desempenho da Administração Pública 

de avaliação e responsabilização (QUAR) de 

de DESEMPENHO 

sucessivamente ocuparam esse 
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TABELA SINTÉTICA DA CONCRETI

Objetivo 

1.1 Contribuir no seio do 
Grupo Coordenador do 
Sistema de Controlo Interno 
Integrado do Ministério da 
Saúde (GCCI), para o 
esforço de controlo da 
despesa do Ministério, 
proporcionando, à tutela, 
informação regular sobre os 
respetivos resultados 

Nº médio de medidas 
tomadas anualmente 
para promoção do bom 
funcionamento do 
Grupo

1.2. Incrementar o esforço 
de controlo de auditoria   

Volume de fluxos 
financeiros 
controlados (% da 
dotação orçamental do 
MS) para o quinquénio  

Nº médio de ações de 
Auditoria 
desenvolvidas 
anualmente

1.3.Incrementar o esforço 
no combate à fraude e ao 
desperdício 

Nº médio de 
medidas/ações 
desenvolvidas 
anualmente 
Prevenção e Repres

1.4 .  Incrementar o esforço 
de garantia de salvaguarda 
do acesso aos cuidados de 
saúde e de redução das 
desigualdades 

Nº médio de 
medidas/ações 
desenvolvidas 
anualmente

2.1. Padronizar e normalizar 
de metodologias na 
realização das ações 
inspetivas em geral 

Nº médio de 
Regulamentos, 
manuais ou formas de 
normalização da 
actuação 
desenvolvidas 
anualmente

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA CARTA DE MISSÃO 

INTÉTICA DA CONCRETIZAÇÃO DA CARTA DE MISSÃO 

Indicador 
Peso 
(%) 

Meta 
Calendar

ização

Nº médio de medidas 
tomadas anualmente 
para promoção do bom 
funcionamento do 
Grupo 

100 2/ano 
2015
2019

Volume de fluxos 
financeiros 
controlados (% da 
dotação orçamental do 
MS) para o quinquénio   

65 
1287 
M€ 

2015
2019

Nº médio de ações de 
Auditoria 
desenvolvidas 
anualmente 

65 20/ano 
2015
2019

Nº médio de 
medidas/ações 
desenvolvidas 
anualmente - 
Prevenção e Repressão 

100 6/ano 
2016
2019

Nº médio de 
medidas/ações 
desenvolvidas 
anualmente 

100 2 
2015
2019

Nº médio de 
Regulamentos, 
manuais ou formas de 
normalização da 
actuação 
desenvolvidas 
anualmente 

100 2/ano 
2015
2019
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ISSÃO  

Calendar
ização 

Concretização 

2015-
2019 

Superado  

2015-
2019 

 
Superado 

 
 
 
 
 

Superado 2015-
2019 

2016-
2019 

Superado  

2015-
2019 

Superado  

2015-
2019 

Superado  
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Objetivo 

2.2. Promover a 
qualificação dos recursos 
humanos internos através de 
formação especializada nas 
áreas de auditoria e 
fiscalização dos serviços de 
prestação de cuidados de 
saúde incluindo os cuidados 
continuados e paliativos, a 
bioética e os direitos 
humanos 

% média de 
colaboradores 
anualmente abrangidos 
em acções de 
formação   

2.3. Rever manuais de 
procedimentos internos e de 
boas práticas, incluindo o 
Código de Conduta e o 
Plano de Prevenção de 
Riscos de Corrupção     

Periodicidade de 
monitorização e 
atualização dos 
instrumentos de 
prevenção de riscos a 
nível ético

2.4. Desmaterializar e 
reforçar o controlo dos 
processos e da atividade       

% média anual de 
execução das medidas 
anualmente previstas

3.1. Realizar 
workshops/seminários/mesa
s redondas 
interinstitucionais sobre 
matérias de competência da 
IGAS   

Nº médio de atividades 
desenvolvidas 
anualmente

3.2. Desenvolver e atualizar 
os conteúdos da página web 

Periodicidade de 
atualização ou 
desenvol
conteúdos web

3.3. Capacitar os serviços 
do MS e do SNS para o 
adequado exercício da ação 
disciplinar quer através de 
ações pedagógicas de 
esclarecimento quer no 
âmbito de auditorias      

Nº médio de 
medidas/ações 
desenvo
anualmente

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA CARTA DE MISSÃO 

Indicador 
Peso 
(%) 

Meta 
Calendar

ização

% média de 
colaboradores 
anualmente abrangidos 
em acções de 
formação    

100 
75%/an

o 
2015
2019

Periodicidade de 
monitorização e 
atualização dos 
instrumentos de 
revenção de riscos a 

nível ético 

100 anual 
2015
2019

% média anual de 
execução das medidas 
anualmente previstas 

100 80% 
2015
2019

Nº médio de atividades 
desenvolvidas 
anualmente 

100 2/ano 
2016
2019

Periodicidade de 
atualização ou 
desenvolvimento de 
conteúdos web 

100 mensal NA

Nº médio de 
medidas/ações 
desenvolvidas 
anualmente 

100 2/ano 
2016
2019
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Calendar
ização 

Concretização 

2015-
2019 

Superado  

2015-
2019 

Cumprido 

2015-
2019 

Superado 

2016-
2019 

Superado 

NA Cumprido 

2016-
2019 

Superado 
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Objetivo 

4.1. Desenvolver contactos 
diretos com outras 
instituições e serviços 
congéneres correlacionados 
com a atividade da IGAS                                                

Nº médio de atividades 
desenvolvidas 
an

4.2. Participar em operações 
de inspeção, fiscalização ou 
auditoria conjuntas, de 
iniciativa nacional, 
comunitária ou 
internacional, focadas em 
áreas ou sectores de maior 
risco         

Nº médio de medidas 
desenvolvida
anualmente

5.1. Otimizar os recursos 
inspetivos, através da 
realização adicional de 
ações atípicas direcionadas 
à prevenção da fraude e/ou 
corrupção 

Nº médio de 
medidas/acções 
direccionadas à 
prevenção da fraude 
e/ou da corr

5.2. Realizar auditorias aos 
sistemas de controlo interno 
dos organismos do MS com 
vista a detetar 
riscos/vulnerabilidades 

Nº médio de 
Auditorias aos SCI de 
organismos do 
Ministério da Saúde

5.3. Desenvolver o 
repositório digital do 
conhecimento 
organizacional 

% média anual de 
execução das medidas 
anualmente previstas

6.1. Melhorar a articulação 
com a comunicação social 
enquanto veículo de difusão 
de informação pública 

Nº médio de medidas 
desenvolvidas 
anualmente

6.2. Proporcionar 
conferências e entrevistas 
sobre temas específicos ou 
de cariz especializado das 
áreas de intervenção da 
IGAS 

Periodicidade média 
de concessão de 
conferências
entrevistas sobre as 
matérias referidas

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA CARTA DE MISSÃO 

Indicador 
Peso 
(%) 

Meta 
Calendar

ização

Nº médio de atividades 
desenvolvidas 
anualmente 

100 3/ano 
2015
2019

Nº médio de medidas 
desenvolvidas 
anualmente 

100 3/ano 
2016
2019

Nº médio de 
medidas/acções 
direccionadas à 
prevenção da fraude 
e/ou da corrupção 

100 2/ano 
2015
2019

Nº médio de 
Auditorias aos SCI de 
organismos do 
Ministério da Saúde 

100 2/ano 
2015
2019

% média anual de 
execução das medidas 
anualmente previstas 

100 80% 
2015
2019

Nº médio de medidas 
desenvolvidas 
anualmente 

100 2/ano 
2016
2019

Periodicidade média 
de concessão de 
conferências e 
entrevistas sobre as 
matérias referidas 

100 1/ano 
2015
2019
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Calendar
ização 

Concretização 

2015-
2019 

Superado 

2016-
2019 

Cumprido 

2015-
2019 

Superado 

2015-
2019 

Superado 

2015-
2019 

Superado 

2016-
2019 

Cumprido 

2015-
2019 

Cumprido 
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Objetivo 

6.3. Elaborar e 
disponibilizar sumários 
analíticos da atividade 

Periodicidade de 
disponibilização de 
sumários anlíticos da 
atividade

7.1. Incrementar a 
cooperação com serviços 
congéneres da EU e outros 
fora;      

Nº médio de atividades 
desenvolvidas 
anualmente

7.2. Lançar uma rede de 
cooperação de serviços de 
combate à fraude, à 
corrupção e ao desperdício 
nos serviços de prestação de 
cuidados de saúde da CPLP                                               

Data do convite formal 
às entidades para 
participação no projeto

7.3. Acentuar a 
representação nas instâncias 
internacionais, em particular 
no que respeitar a questões 
de prevenção e repressão da 
fraude na prestação de 
cuidados de saúde.   

Nº médio de atividades 
desenvolvidas 
anualmente

8.1. Promover a discussão 
relativa aos valores 
bioéticos                                              

Periodicidade de 
realização de 
conferência/seminário 
ou outra atividade 
relacionada com o 
tema

8.2. Contribuir para a 
promoção da prevenção e o 
combate à fraude e à 
corrupção no sector da 
saúde, em geral, e da 
política do medicamento, 
em particular 

Nº médio de 
medidas/ações 
desenvolvidas 
anualmente

8.3. Emitir recomendações 
genéricas contra a fraude e o 
desperdício na prestação de 
cuidados de saúde e na 
concretização de uma 
política de medicamentos 
mais transparente.     

Nº médio de 
recomendações 
genéricas dirigidas às 
entidades do MS e do 
SNS

 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA CARTA DE MISSÃO 

Indicador 
Peso 
(%) 

Meta 
Calendar

ização

Periodicidade de 
disponibilização de 
sumários anlíticos da 
atividade 

100 
semestr

al 
2015
2019

Nº médio de atividades 
desenvolvidas 
anualmente 

100 2/ano 
2015
2019

Data do convite formal 
às entidades para 
participação no projeto 

100 2017 
2015
2017

Nº médio de atividades 
desenvolvidas 
anualmente 

100 2/ano 
2015
2019

Periodicidade de 
realização de 
conferência/seminário 
ou outra atividade 
relacionada com o 
tema 

100 bienal 
2016
2019

Nº médio de 
medidas/ações 
desenvolvidas 
anualmente 

100 2/ano 
2016
2019

Nº médio de 
recomendações 
genéricas dirigidas às 
entidades do MS e do 
SNS 

100 1/ano 
2016
2019
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Calendar
ização 

Concretização 

2015-
2019 

Cumprido 

2015-
2019 

Cumprido 

2015-
2017 

Cumprido 

2015-
2019 

Superado 

2016-
2019 

Cumprido 

2016-
2019 

Superado 

2016-
2019 

Não aplicável 



 

 

 
C

M
.0

03
.E

D
01

 

 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA CARTA DE MISSÃO 

  

ISSÃO 2015-2019 11 



 

 

C
M

.0
03

.E
D

01
 

TABELA DESCRITIVA DE RESULTADOS

 

Objetivo Indicador 

1.1 Contribuir no seio do 
Grupo Coordenador do 

Sistema de Controlo 
Interno Integrado do 
Ministério da Saúde 

(GCCI), para o esforço de 
controlo da despesa do 

Ministério, 
proporcionando, à tutela, 
informação regular sobre 
os respetivos resultados 

Nº médio de medidas 
tomadas anualmente 

para promoção do bom 
funcionamento do 

Grupo 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

RESULTADOS DA CARTA DE MISSÃO  

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

2/ano 
2015-
2019 

Foram desenvolvidas diversas medidas (3, 5, 
funcionamento do Grupo: 

1) Estabelecimento de realização de reuniões periódicas a partir de Setembro de 2015;

2) Emissão de instruções e de recomendações; 

3) Constituição na IGAS um Núcleo de Articulação do Controlo Interno (NACI);

4) Realização de reuniões com os Auditores Internos do MS e SNS

5) Aprovação do Regulamento do GCCI e novo Modelo de Articulação Operacional 
entre serviços e organismos do MS e o GCCI, baseado em Pontos Focais;

6) Emissão de Instruções do Grupo;  

7) Constituição de cinco Grupos de Trabalho; 

8) Elaboração e aplicação de um questionário para caracterização do Sistema de 
Controlo Interno no MS; 

9) Concertação de objetivos do controlo interno, e os respetivos indicadores de medida, 
de médio e longo prazo, para as entidades do Ministério da Saúde;

10) Divulgação das metodologias de auditoria
promoção de 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.

11) Seminários com os Auditores Internos 
12) Divulgação de novas metodologias comuns. 
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Resultados 

5, 4, 4 e 5) para promoção do bom 

abelecimento de realização de reuniões periódicas a partir de Setembro de 2015; 

 

Constituição na IGAS um Núcleo de Articulação do Controlo Interno (NACI); 

com os Auditores Internos do MS e SNS; 

Aprovação do Regulamento do GCCI e novo Modelo de Articulação Operacional 
entre serviços e organismos do MS e o GCCI, baseado em Pontos Focais; 

onário para caracterização do Sistema de 

Concertação de objetivos do controlo interno, e os respetivos indicadores de medida, 
de médio e longo prazo, para as entidades do Ministério da Saúde; 

Divulgação das metodologias de auditoria à contratação no âmbito do GCCI e 

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

Sobre responsabilidade financeira, coorganizado com a APEG Saúde, 
dentes de Conselhos de Administração, Vogais com 

Responsabilidade na Área Financeira e Diretores de Serviços Jurídicos do SNS. 
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Objetivo Indicador 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

13) Estudos e documentos de análise: 
-  Apuramento e divulgação de resultados, com base em questionário, relativo à 

Instrução n.º 4/2016 do GCCI – “Dotação de Recursos Humanos para o Controlo 
Interno”; 

-  Análise, com base em questionário, e proposta de revisão do Despacho n.º 7709
-B/2016, de 9 de Junho; 

-  Documento identificador das situações merecedoras de correção e r
medidas - USF Modelo B; 

-  Informação síntese sobre o cumprimento da Recomendação n.º 3/2013 e 
Instrução n.º 2/2014 do GCCI – Auditori

-  Informação síntese sobre o cumprimento da Instrução n.º 5/2016 do GCCI 
Auditorias à Contratação Pública; 

-  Informação síntese sobre o cumprimento das alíneas h) e i) do n.º 1 do Despacho 
n.º 851-A/2017, de 16 de janeiro de 2017

-  Metodologia de Auditoria às “Retribuições por desempenho de 
do período normal de trabalho” 

14) Integração dos Auditores Internos dos EPE nas atividades do GCCI:
-  Integração de três Auditores Internos de EPE na atividade de um grupo de 

Trabalho; 

-  Apresentações de temas (2) por Auditores Internos no II Semi
Interno.  
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Resultados 

gação de resultados, com base em questionário, relativo à 
“Dotação de Recursos Humanos para o Controlo 

Análise, com base em questionário, e proposta de revisão do Despacho n.º 7709-

identificador das situações merecedoras de correção e respetivas 

Informação síntese sobre o cumprimento da Recomendação n.º 3/2013 e 
Auditorias ao Cumprimento da LCPA; 

mento da Instrução n.º 5/2016 do GCCI – 

Informação síntese sobre o cumprimento das alíneas h) e i) do n.º 1 do Despacho 
de 16 de janeiro de 2017; 

às “Retribuições por desempenho de atividades fora 

dos EPE nas atividades do GCCI: 
Integração de três Auditores Internos de EPE na atividade de um grupo de 

Apresentações de temas (2) por Auditores Internos no II Seminário Controlo 
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Objetivo Indicador 

1.2. Incrementar o esforço 
de controlo de auditoria 

Volume de fluxos 
financeiros 

controlados (% da 
dotação orçamental do 
MS) para o quinquénio 

Nº médio de ações de 
Auditoria 

desenvolvidas 
anualmente 

20/ano

1.3.Incrementar o esforço 
no combate à fraude e ao 

desperdício 

Nº médio de 
medidas/ações 
desenvolvidas 
anualmente - 

Prevenção e Repressão 

                                                 
1 Ações direcionadas ao controlo: 1.034.483.978€; 490.090.045€; 1.218.121.
69.072.147€; 57.184.852€. Os valores provisórios relativos ao ano de 2019 foram apurados a 15.1.2020
2 O volume controlado através do GCCI: 1.355.478.969€; 215.173.248
semestre. 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

1.287
M€ 

2015-
2019 

Até final de 2019 a IGAS desenvolveu ações direcionadas ao controlo de 
3.509.899.500€, num montante controlado de 384

A este esforço de controlo próprio, acresce o obtido 
controlado de 3.062.718.015€2, o que perfaz, o valor provis

20/ano 
2015-
2019 

Foram desenvolvidas 105 auditorias (23,18, 20, 23 e

6/ano 
2016-
2019 

Entre 2016 e 2019 foram desenvolvidas 24 medidas
relacionadas com o funcionamento interno da Inspeção
eficácia do controlo quanto à fraude e ao desperdício no SNS. Salienta
esteve a realização regular de ações inspetivas direcionadas para este âmbito, que 
totalizaram mais de 350 processos em três anos, pelo que se considera que este reforço 
foi claramente atingido num resultado que superou as expetativas inicias

1) Revisão e aligeiramento do Manual de Ação Disciplinar;
2) Elaboração de um manual de procedimentos de 
3) Elaboração de um Manual de Auditoria da IGAS;
4) Elaboração de um Manual de Boas Práticas de inspeção da IGAS;
5) Criação de uma Equipa Multidisciplinar, projeto a 2 anos, para o Controlo dos 

Procedimentos de Contratação Pública; 
6) Criação de uma Equipa Multidisciplinar, projeto a 1 ano, para o Controlo do 

Desempenho das Entidades Públicas na Monitorização e Avaliação dos Contratos 

€; 1.218.121.293€; 141.141.851€; 626.062.333€; 3.509.899.500€; montante controlado 97.667.601
ios relativos ao ano de 2019 foram apurados a 15.1.2020. 

248€; 367.496.158€; 1.089.941.956€; 34.627.684,49€. Os valores apurados para o ano de 2019
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Resultados 

a IGAS desenvolveu ações direcionadas ao controlo de 
384.420.158€.1  

esforço de controlo próprio, acresce o obtido através do GCCI, num volume 
, o valor provisório de 3.447M€. 

23 e 24), numa média de 22/ano. 

medidas/ações, por iniciativa da IGAS, 
o funcionamento interno da Inspeção na perspetiva do reforço da 

à fraude e ao desperdício no SNS. Salienta-se que entre estas 
esteve a realização regular de ações inspetivas direcionadas para este âmbito, que 

em três anos, pelo que se considera que este reforço 
num resultado que superou as expetativas inicias. Assim: 

Revisão e aligeiramento do Manual de Ação Disciplinar; 
Elaboração de um manual de procedimentos de Auditoria em Contratação Pública; 
Elaboração de um Manual de Auditoria da IGAS; 

ação de um Manual de Boas Práticas de inspeção da IGAS; 
Criação de uma Equipa Multidisciplinar, projeto a 2 anos, para o Controlo dos 

Criação de uma Equipa Multidisciplinar, projeto a 1 ano, para o Controlo do 
ho das Entidades Públicas na Monitorização e Avaliação dos Contratos 

97.667.601€; 56.777.520€; 103.718.038€; 

valores apurados para o ano de 2019 dizem respeito apenas ao 1º 
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Objetivo Indicador 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

PPP; 
7) Criação de uma Equipa Multidisciplinar, projeto a 2 anos, de Avaliação do 

Desempenho das Entidades Públicas no Controlo da Execução das Empreitadas;
8) Criação de uma Equipa Multidisciplinar, 

desenvolvimento e a aplicação das técnicas e metodologias de produção de 
informações de inteligência (Equipa de Análise e Tratamento de Informação), com 
formação específica ministrada pela Escola de Polícia Judic

9) Constituição na IGAS um Núcleo de Articulação do Controlo Interno (NACI), para 
apoio ao funcionamento do GCCI;  

10) Implementação dos Núcleos Regionais da IGAS;
11) Elaboração das matrizes e do mapa de risco temático para a área da Saúde, que está 

em preenchimento na IGAS com base nos resultados dos processos inspetivos;
12) Atualização dos dossiers permanentes da IGAS (dossiers relativos às entidades do 

SNS e aos temas da competência da IGAS) 
13) Entrada em funcionamento do novo website da IGAS e melhorias na Intra
14) Desenvolvimento do SGDP da IGAS para extração e análise de dados dos processos
15) Formação específica a um grupo de inspetores, em tratamento e análise de 

informação vocacionada para a investigação, ministrada pela Escola de Polícia 
Judiciária 

16) Negociação e obtenção de acessos permanentes dos inspectores da IGAS a vários SI 
da Saúde 

17) Elaboração de informações e de fichas- síntese das ações inspetivas, bem como de 
outros documentos de análise baseados na atividade inspetiva desenvolvida;

18) Recolha regular de dados estatísticos da atividade da IGAS relacionada com o 
combate à fraude; 

19) Elaboração e divulgação interna de Relatórios de Informações vocacionados para o 
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Resultados 

Criação de uma Equipa Multidisciplinar, projeto a 2 anos, de Avaliação do 
Desempenho das Entidades Públicas no Controlo da Execução das Empreitadas; 

 projeto a 2 anos, vocacionada para o 
desenvolvimento e a aplicação das técnicas e metodologias de produção de 
informações de inteligência (Equipa de Análise e Tratamento de Informação), com 
formação específica ministrada pela Escola de Polícia Judiciária; 
Constituição na IGAS um Núcleo de Articulação do Controlo Interno (NACI), para 

Implementação dos Núcleos Regionais da IGAS; 
Elaboração das matrizes e do mapa de risco temático para a área da Saúde, que está 

himento na IGAS com base nos resultados dos processos inspetivos; 
Atualização dos dossiers permanentes da IGAS (dossiers relativos às entidades do 

o novo website da IGAS e melhorias na Intranet; 
Desenvolvimento do SGDP da IGAS para extração e análise de dados dos processos 
Formação específica a um grupo de inspetores, em tratamento e análise de 
informação vocacionada para a investigação, ministrada pela Escola de Polícia 

e obtenção de acessos permanentes dos inspectores da IGAS a vários SI 

síntese das ações inspetivas, bem como de 
outros documentos de análise baseados na atividade inspetiva desenvolvida; 

ados estatísticos da atividade da IGAS relacionada com o 

Elaboração e divulgação interna de Relatórios de Informações vocacionados para o 
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Objetivo Indicador 

1.4 .  Incrementar o esforço 
de garantia de salvaguarda 
do acesso aos cuidados de 

saúde e de redução das 
desigualdades 

Nº médio de 
medidas/ações 
desenvolvidas 

anualmente 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

direcionamento da atividade inspetiva; 
20) Criação de um projeto experimental de inovação, relativo à co

Unidade de Prevenção e Combate à Fraude na IGAS (UPFC
21) Inicio da implementação do projeto experimental da Unidade de Prevenção e 

Combate à Fraude (UPCF-IGAS); 
22) Realização de ações de formações abertas à participação das Inspeções Reg

Saúde dos Açores e da Madeira; 
23) Realização de um grupo de 3 auditorias relativas ao
24) Realização regular de ações inspetivas (358 em três anos

fraude, em matérias como a contratação pública de bens e 
monitorização de contratos em parcerias público
de funções, impedimentos e incompatibilidades, remunerações por trabalho 
suplementar, utilização de viaturas, gestão de stocks e inventários de existênc
gestão de espaços concessionados, patrocínios e donativos, e outros

2 
2015-
2019 

Foram desenvolvidas ações, inspetivas e não inspetivas, programadas e reativas, 
forma a incrementar o esforço da garantia da salvaguarda do acesso aos cuidados de 
saúde e de redução das desigualdades (11;1;10; 6

1) No âmbito das temáticas acesso aos cuidados de saúde
discriminação positiva no SNS foram desenvolvidas 

2) Foi ainda desenvolvida, em 2019, uma ação específica de natureza preventiva, tendo 
ainda um dos Serões da Saúde, organizado pela IGAS, si
a este tema.  
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Resultados 

Criação de um projeto experimental de inovação, relativo à constituição de uma 
Unidade de Prevenção e Combate à Fraude na IGAS (UPFC-IGAS); 
Inicio da implementação do projeto experimental da Unidade de Prevenção e 

Realização de ações de formações abertas à participação das Inspeções Regionais de 

relativas ao circuito do medicamento; 
358 em três anos) no âmbito do combate à 

, em matérias como a contratação pública de bens e serviços, empreitadas, 
monitorização de contratos em parcerias público-privadas, prescrição, acumulação 
de funções, impedimentos e incompatibilidades, remunerações por trabalho 
suplementar, utilização de viaturas, gestão de stocks e inventários de existências, 

patrocínios e donativos, e outros. 

, inspetivas e não inspetivas, programadas e reativas, por 
forma a incrementar o esforço da garantia da salvaguarda do acesso aos cuidados de 

6; 2): 

cuidados de saúde, práticas discriminatórias e 
no SNS foram desenvolvidas 27 ações inspetivas; 

ação específica de natureza preventiva, tendo 
pela IGAS, sido especialmente dedicado 
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Objetivo Indicador 

2.1. Padronizar e 
normalizar de 

metodologias na realização 
das ações inspetivas em 

geral 

Nº médio de 
Regulamentos, 

manuais ou formas de 
normalização da 

atuação desenvolvidas 
anualmente 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

2/ano 
2015-
2019 

Foram desenvolvidas mais de 10 ações (3,6, 2
normalizar de metodologias na realização das ações inspetivas em geral: 

1) Manual de Ação Disciplinar; 

2) Regulamento da Atividade Inspetiva da IGAS;

3) Revisão do Regulamento dos Procedimentos d
3786/2008; 

4) Manual de procedimentos de auditoria na área da contratação;

5) Manual de procedimentos gerais de auditoria;

6) Léxico Operacional; 

7) Regulamento do Período Experimental para integração na Carreira Especial 
Inspeção; 

8) Regulamento do Horário de trabalho da IGAS e a revisão das modalidades horárias 
atribuídas aos funcionários; 

9) Vários despachos e orientações internas para uniformização e clarificação e 
procedimentos; 

10) Manual de Procedimentos de Contraordenação;

11) Manual de boas práticas de Inspeção; 

12) Foram elaboradas e aprovadas instruções internas de natureza inspetiva

13) Peças processuais emblemáticas disponibilizadas na intranet

14) Disponibilização no Repositório do Sistema de Informação de peças emblemáticas 
em Word, devidamente anonimizadas. 
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Resultados 

2; 2; 3), com o intuito de padronizar e 
normalizar de metodologias na realização das ações inspetivas em geral:  

Regulamento da Atividade Inspetiva da IGAS; 

Revisão do Regulamento dos Procedimentos da IGAS, aprovado pelo Despacho nº 

Manual de procedimentos de auditoria na área da contratação; 

Manual de procedimentos gerais de auditoria; 

Regulamento do Período Experimental para integração na Carreira Especial 

gulamento do Horário de trabalho da IGAS e a revisão das modalidades horárias 

Vários despachos e orientações internas para uniformização e clarificação e 

Manual de Procedimentos de Contraordenação; 

instruções internas de natureza inspetiva;  

Peças processuais emblemáticas disponibilizadas na intranet; 

Disponibilização no Repositório do Sistema de Informação de peças emblemáticas 
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Objetivo Indicador 

2.2. Promover a 
qualificação dos recursos 
humanos internos através 
de formação especializada 

nas áreas de auditoria e 
fiscalização dos serviços de 

prestação de cuidados de 
saúde incluindo os 

cuidados continuados e 
paliativos, a bioética e os 

direitos humanos 

% média de 
colaboradores 

anualmente abrangidos 
em ações de formação 

2.3. Rever manuais de 
procedimentos internos e 

de boas práticas, incluindo 
o Código de Conduta e o 
Plano de Prevenção de 
Riscos de Corrupção 

Periodicidade de 
monitorização e 
atualização dos 
instrumentos de 

prevenção de riscos a 
nível ético 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

75%/a
no 

2015-
2019 

No período em análise a % média de colaboradores anualmente abrangidos em ações de 
formação foi superior a 90% (95%, 99%, 91%, 93%

anual 
2015-
2019 

Têm sido realizadas diversas monitorizações e atualizações dos instrumentos de 
prevenção de riscos, nomeadamente: 

1) Criação e aplicação interna de um Diagnóstico do Sistema de Controlo Interno e de 
Gestão de Riscos; 

2) Revisão, aprofundamento e alargamento do Plano de Pre
Corrupção e Infrações Conexas; 

3) Designação do Gestor do Processo de Gestão de Riscos do Plano de Prevenção de 
Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da IGAS;

4) Elaboração de um novo Código de Conduta e Ética da IGAS;

5) Monitorização do Plano de Gestão de Riscos de Gestão;

6) Padronização e normalização de metodologias: foram sistematizados processos de 
gestão, no sentido de serem abrangidos num Sistema de Gestão da Qualidade, entre 
os quais, o Processo de Gestão de Riscos de Gestão (incluindo o
infrações conexas).  
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Resultados 

No período em análise a % média de colaboradores anualmente abrangidos em ações de 
93%; 100%). 

alizadas diversas monitorizações e atualizações dos instrumentos de 

Criação e aplicação interna de um Diagnóstico do Sistema de Controlo Interno e de 

Revisão, aprofundamento e alargamento do Plano de Prevenção de Riscos de 

Designação do Gestor do Processo de Gestão de Riscos do Plano de Prevenção de 
Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da IGAS; 

Elaboração de um novo Código de Conduta e Ética da IGAS; 

o de Gestão de Riscos de Gestão; 

Padronização e normalização de metodologias: foram sistematizados processos de 
gestão, no sentido de serem abrangidos num Sistema de Gestão da Qualidade, entre 
os quais, o Processo de Gestão de Riscos de Gestão (incluindo os de corrupção e 
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Objetivo Indicador 

2.4. Desmaterializar e 
reforçar o controlo dos 

processos e da atividade 

% média anual de 
execução das medidas 
anualmente previstas 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

80% 
2015-
2019 

No período em análise a % média anual de execução foi de 100% (100%, 100
100%): 

1) Introdução do conceito de pendência e a sua monitorização regular;

2) Constituição de uma task force para resolução das pendências de processos de 
inquérito e disciplinares;  

3) Inclusão no novo Regulamento da Atividade da IGAS a obrigatoriedade 
acompanhamento da implementação das recomendações nos devidos prazos em 
todas as ações, tendo realizado 8 ações de seguimento das recomendações de 
auditoria; 

4) Adoção da prática de definição de prazos, processo a processo, para cumprimento 
das recomendações; 

5) Estabelecimento de prazos de duração para as ações de auditoria, inspeções e 
fiscalizações, bem como para o acompanhamento de processos de natureza 
disciplinar;  

6) Contagem física dos processos, com levantamento do último ato registado, e 
propostas de agilização; 

7) Adoção de uma nova bateria de indicadores da atividade, mais claros e concisos, 
para melhor transparência para o cidadão; 

8) Reorganização da orgânica da área instrumental, de suporte, desde logo separando o 
apoio processual inspetivo da área das TIC, pois se identificou a situação como 
potencialmente de risco elevado; 

9) Centralização e o reforço do Controlo da Atividade e do Planeamento com a criação 
de uma Divisão com uma Unidade própria para o efeito;

10) Reorganização das áreas operativas da IGAS e a estrutura operacional, com a 
constituição de duas equipas com funções inspetivas multidisciplinares;

11) Adoção de uma metodologia de planificação global/central das ações inspetivas, 
com o envolvimento dos responsáveis pelas equipas de inspeção, e de
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Resultados 

No período em análise a % média anual de execução foi de 100% (100%, 100%; 100%; 

Introdução do conceito de pendência e a sua monitorização regular; 

para resolução das pendências de processos de 

Inclusão no novo Regulamento da Atividade da IGAS a obrigatoriedade de efetuar o 
acompanhamento da implementação das recomendações nos devidos prazos em 

, tendo realizado 8 ações de seguimento das recomendações de 

Adoção da prática de definição de prazos, processo a processo, para cumprimento 

Estabelecimento de prazos de duração para as ações de auditoria, inspeções e 
bem como para o acompanhamento de processos de natureza 

Contagem física dos processos, com levantamento do último ato registado, e 

Adoção de uma nova bateria de indicadores da atividade, mais claros e concisos, 

Reorganização da orgânica da área instrumental, de suporte, desde logo separando o 
rea das TIC, pois se identificou a situação como 

Centralização e o reforço do Controlo da Atividade e do Planeamento com a criação 
de uma Divisão com uma Unidade própria para o efeito; 

IGAS e a estrutura operacional, com a 
constituição de duas equipas com funções inspetivas multidisciplinares; 

Adoção de uma metodologia de planificação global/central das ações inspetivas, 
com o envolvimento dos responsáveis pelas equipas de inspeção, e definição, para o 
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Objetivo Indicador 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

decurso do ano, do tipo de ação, áreas temáticas, número de entidades a abranger e 
calendarização, reservando para a planificação das ações a definição das entidades
alvo; 

12) Adoção da prática da divulgação interna de monitorizações de execuçã
e de outros relatórios; 

13) Levantamento das necessidades da área inspetiva para um sistema informático de 
controlo da sua atividade (incluindo o registo de recomendações e do seu 
cumprimento ou incumprimento); 

14) Monitorização dos processos de natureza disciplinar com instrução concluída no 
prazo estipulado e dos processos de acompanhamento de processos de natureza 
disciplinar concluídos no prazo; 

15) Adoção de nova forma de programação da atividade inspetiva da IGAS (em termos 
de inspeção, fiscalização e auditoria) por grandes áreas, temas mais específicos, e 
especificação do objeto e objetivo principal, com definição da tipologia e do número 
de entidades a abranger em cada uma, assim como do início e fim previsto, 
calendarização aproximada e constituição das equipas executantes;

16) Adoção de novas formas de análise em termos de controlo da atividade: 

-  Contagens físicas e análise processual e de pendência, incluindo taxas de 
congestão, de resolução e de eficácia processual; 

-  Distribuição de processos por tipo e por inspetor;

-  Atividade por NUTSIII;  

-  Análises de resultados estatísticos por temas; 

-  Análises de tempos médios de duração de ações inspetivas.

17) Reorganização das Equipas Multidisciplinares e dos postos de trabalho de forma a 
acomodar os novos inspetores e dotá-los de instrumentos;

18) Organização dos dossiers permanentes das entidades objeto de ação inspetiva;

19) Atualização e reorganização das pastas temáticas digitais de apoio à atividade 
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Resultados 

decurso do ano, do tipo de ação, áreas temáticas, número de entidades a abranger e 
calendarização, reservando para a planificação das ações a definição das entidades-

Adoção da prática da divulgação interna de monitorizações de execução da atividade 

Levantamento das necessidades da área inspetiva para um sistema informático de 
controlo da sua atividade (incluindo o registo de recomendações e do seu 

ureza disciplinar com instrução concluída no 
prazo estipulado e dos processos de acompanhamento de processos de natureza 

nova forma de programação da atividade inspetiva da IGAS (em termos 
o e auditoria) por grandes áreas, temas mais específicos, e 

especificação do objeto e objetivo principal, com definição da tipologia e do número 
de entidades a abranger em cada uma, assim como do início e fim previsto, 

ção das equipas executantes; 

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

Contagens físicas e análise processual e de pendência, incluindo taxas de 
congestão, de resolução e de eficácia processual;  

ipo e por inspetor; 

Análises de resultados estatísticos por temas;  

Análises de tempos médios de duração de ações inspetivas. 

Reorganização das Equipas Multidisciplinares e dos postos de trabalho de forma a 
los de instrumentos; 

permanentes das entidades objeto de ação inspetiva; 

Atualização e reorganização das pastas temáticas digitais de apoio à atividade 
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Objetivo Indicador 

3.1. Realizar 
workshops/seminários/mes

as redondas 
interinstitucionais sobre 

matérias de competência da 
IGAS 

Nº médio de atividades 
desenvolvidas 

anualmente 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

inspetiva; 

20) Reformulação do repositório digital do conhecimento da IG
processos e peças processuais paradigmáticas, internas e externas, com a elaboração 
de sumários e descritores; 

21) Reorganização do arquivo de processos e a reafectação de um espaço no edifício 
para o efeito; 

22) Criação das fichas síntese dos processos e criação e disponibilização das 
informações síntese das ações com vários processos

23) Implementação e posterior revisão do novo Sistema Informático de Gestão 
Documental e Processual; 

24) Elaboração de manuais, regulamentos, e outras instruções inter
padronização e normalização de procedimentos, inspetivos e da área de suporte;

25) Aprovação das matrizes e do modelo para o Mapa de Risco Temático da IGAS para 
a área da Saúde. 

2/ano 
2016-
2019 

Neste âmbito foram desenvolvidas 17 atividades (4,3, 

Embora a Carta de Missão não previsse atividades para o ano de 2015, foram 
desenvolvidas atividades também nesse ano.  

1) Receção e participação na EHFCN Open House (European Healthcare Fraud and 
Corruption Network), que incluiu a reunião da Assembleia Geral da EHFCN, no 
workshop “EHFCN Powerhouse”, e numa Mesa Redonda Internacional;

2) Participação nas Breakout-sessions da 11ª EHFCN Conference

3) Participação ativa nas duas Mesas Redondas do Conselho Coordenador do SCI;

 

A IGAS promoveu e levou ainda a cabo diversas reuniões com entidades parceiras, no 
sentido de estreitar relações e reforçar a cooperação, designadamente com a 
Geral da Defesa Nacional, Inspeção Geral da Justiça, a Polícia Judiciária, ou a Orde
dos Enfermeiros, entre outras: 
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Resultados 

Reformulação do repositório digital do conhecimento da IGAS, base de dados de 
processos e peças processuais paradigmáticas, internas e externas, com a elaboração 

Reorganização do arquivo de processos e a reafectação de um espaço no edifício 

processos e criação e disponibilização das 
informações síntese das ações com vários processos;  

do novo Sistema Informático de Gestão 

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 

es (4,3, 3, 7, 5). 

Embora a Carta de Missão não previsse atividades para o ano de 2015, foram 

EHFCN Open House (European Healthcare Fraud and 
), que incluiu a reunião da Assembleia Geral da EHFCN, no 

”, e numa Mesa Redonda Internacional; 

EHFCN Conference; 

Participação ativa nas duas Mesas Redondas do Conselho Coordenador do SCI; 

A IGAS promoveu e levou ainda a cabo diversas reuniões com entidades parceiras, no 
operação, designadamente com a Inspeção-

Inspeção Geral da Justiça, a Polícia Judiciária, ou a Ordem 



 

 

C
M

.0
03

.E
D

01
 

Objetivo Indicador 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

4) Workshop sobre as relações entre os media e a Inspeção

5) Meeting com os Auditores Internos do MS e SNS no âmbito do GCCI.

6) Promoção de um Seminário sobre Contratação Pública;

7) Coorganização com a APEGSAUDE, o Seminário sobre Responsabilidade Financeira 
- Consequências da Gestão;  

8) Organização em parceria com o Instituto de História Contemporânea de um
relativo à História dos Serviços de Inspeção na área da Saúde.

9) Coorganização do Webinar APAH - VWEBinar alusivo ao tema “Os Hospitais e 
Cuidados Continuados Integrados: melhor articulação”, no dia 8 de maio, na 
biblioteca da IGAS. 

10) Promoção dos Serões de Saúde 2018: 

-  Serão da Saúde I - O risco da Gestão no SNS

-  Serão da Saúde II - Novos modelos de gestão integrada baseada no valor

-  Serão da Saúde III – Articulação Cuidados Saúde Primários e Hospitalares

-  Serão da Saúde IV – Governação Clínica e de Saú
Primários 

-  Serão da Saúde V – Planear Recursos Humanos em Saúde? Contingências do
panorama português 

-  Serão da Saúde VI – Gestão da crise ou das “crises” em saúde 
económico-financeira no setor da saúde 

As várias sessões contaram com a colaboração de oradores de diversas entidades, 
nomeadamente, Administração Central do Sistema de Saúde; Centro Hospitalar Lisboa 
Central; Comissão de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados; Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Noval de Lisboa; 
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra; Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto; Grupo de Técnico Nacional da Governação Clínica e de Saúde 
nos Cuidados de Saúde Primários; Hospital Pedro His
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Resultados 

e a Inspeção-Geral; 

MS e SNS no âmbito do GCCI. 

Promoção de um Seminário sobre Contratação Pública; 

Coorganização com a APEGSAUDE, o Seminário sobre Responsabilidade Financeira 

Organização em parceria com o Instituto de História Contemporânea de um Seminário 
relativo à História dos Serviços de Inspeção na área da Saúde. 

VWEBinar alusivo ao tema “Os Hospitais e 
Cuidados Continuados Integrados: melhor articulação”, no dia 8 de maio, na 

O risco da Gestão no SNS 

Novos modelos de gestão integrada baseada no valor 

Articulação Cuidados Saúde Primários e Hospitalares 

Governação Clínica e de Saúde nos Cuidados de Saúde 

Planear Recursos Humanos em Saúde? Contingências do 

Gestão da crise ou das “crises” em saúde – Impacto da crise 

ssões contaram com a colaboração de oradores de diversas entidades, 
nomeadamente, Administração Central do Sistema de Saúde; Centro Hospitalar Lisboa 
Central; Comissão de Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados 

aúde Pública da Universidade Noval de Lisboa; 
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra; Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto; Grupo de Técnico Nacional da Governação Clínica e de Saúde 
nos Cuidados de Saúde Primários; Hospital Pedro Hispano, Unidade Local de Saúde de 
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Objetivo Indicador 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

Matosinhos; Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge; Instituto Português de 
Oncologia do Porto; Luz Saúde; Unidade de Saúde Familiar Cidadela, Agrupamento de 
Centros de Saúde de Cascais e Unidade de Saúde Familiar M
Centros de Saúde de Cascais. 

11) Foi dada continuidade à promoção e organização dos Serões da Saúde

-  Serão da Saúde I - Ética: Valores bioéticos e mecanismos de garantia dos direitos dos 
doentes;  

-   Serão da Saúde II - Proteção de dados em Saúde 

-  Serão da Saúde III – Acesso à Saúde – Igualdade e discriminação

-  Serão da Saúde IV - Política de Saúde - Saúde Mental nos Cuidados de Saúde 

As várias sessões contaram com a colaboração de oradores de diversas entidades, 
nomeadamente INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 
Saúde; Universidade do Minho; Comissão de Ética para a Investigação Clínica; 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; Direção Regional Norte da Ordem dos 
Farmacêuticos; Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; Associação 
Portuguesa de Bioética; Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Instituto de 
Ciências da Saúde da Universidade Católica; Instituto de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar do Porto; Universidade Católica; Supremo Tribunal de Justiça; Administração 
Regional de Saúde do Alentejo; Gestão de Tecnologia da Saúde da
Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa; Serviços Partilhados do Ministério da Saúd
Instituto Politécnico de Setúbal; Administração 
Tejo; Conselho Nacional de Saúde Mental. 

12) Apresentação do livro “Os Serviços de Inspeção na Assistência e na Saúde 
1975”; 

13) Ciclo de 3 conferências evocativas do Centenário da Gripe Pneumónica: 

-  Grande Guerra, Cuidados de Saúde e Pneumónica

-  Pneumónica e Memória 
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Resultados 

Matosinhos; Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge; Instituto Português de 
Oncologia do Porto; Luz Saúde; Unidade de Saúde Familiar Cidadela, Agrupamento de 
Centros de Saúde de Cascais e Unidade de Saúde Familiar Marginal, Agrupamento de 

Foi dada continuidade à promoção e organização dos Serões da Saúde em 2019: 

Ética: Valores bioéticos e mecanismos de garantia dos direitos dos 

e dados em Saúde – O que muda? 

Igualdade e discriminação 

Saúde Mental nos Cuidados de Saúde  
As várias sessões contaram com a colaboração de oradores de diversas entidades, 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 
Saúde; Universidade do Minho; Comissão de Ética para a Investigação Clínica; 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; Direção Regional Norte da Ordem dos 

Medicina da Universidade do Porto; Associação 
Portuguesa de Bioética; Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Instituto de 
Ciências da Saúde da Universidade Católica; Instituto de Ciências Biomédicas Abel 

Supremo Tribunal de Justiça; Administração 
Regional de Saúde do Alentejo; Gestão de Tecnologia da Saúde da Luz Saúde, SA; 

Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de 
tilhados do Ministério da Saúde; Escola Superior de Saúde do 

dministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 

Apresentação do livro “Os Serviços de Inspeção na Assistência e na Saúde – 1944-

conferências evocativas do Centenário da Gripe Pneumónica:  

Grande Guerra, Cuidados de Saúde e Pneumónica 
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Objetivo Indicador 

3.2. Desenvolver e 
atualizar os conteúdos da 

página web 

Periodicidade de 
atualização ou 

desenvolvimento de 
conteúdos web 

mensal

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

-  Impactos da Pneumónica 

14) Apresentação do livro “Centenário da Gripe Pneumónica

mensal NA 

Foram desenvolvidos ou atualizados mensalmente os conteúdos da página web, 
nomeadamente: 

1) Limpeza de conteúdos; 

2) Atualização da informação institucional;  

3) Revisão e reorganização da componente dos normativos legais;

4) Desenvolvimento de um item relativo a formação;

5) Atualização da componente relativa à cooperação, acordos e protocolos;

6) Atualização regular do item Notícias com os principais acontecimentos na IGAS;

7) Introdução de um novo item relativo aos procedimentos concursais de recrutamento 
de RH para a IGAS, que é mantido permanentemente atualizado;

8) Reformulação e atualização do item relativo aos instrumentos de gestão, com a 
divulgação do novo Plano Estratégico da IGAS, do novo 
Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e de Corrupção, do questionário de 
Avaliação da Satisfação Interna; 

9) Inclusão de novos itens “Relatórios/Informações/Pareceres”, 
Manuais; 

10) Tipificação e disponibilização de FAQ; 

11) Disponibilização de um novo website da IGAS;

12) Divulgação legislação temática no website da IGAS;

13)  Elaboração e publicitadas, no website da IGAS, informações síntese das ações 
inspetivas 2016, 2017; 2018 e 2019; 
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Resultados 

Centenário da Gripe Pneumónica”. 

ou atualizados mensalmente os conteúdos da página web, 

ão da componente dos normativos legais; 

Desenvolvimento de um item relativo a formação; 

Atualização da componente relativa à cooperação, acordos e protocolos; 

Atualização regular do item Notícias com os principais acontecimentos na IGAS; 

ovo item relativo aos procedimentos concursais de recrutamento 
de RH para a IGAS, que é mantido permanentemente atualizado; 

Reformulação e atualização do item relativo aos instrumentos de gestão, com a 
divulgação do novo Plano Estratégico da IGAS, do novo Código de Conduta, novo 
Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e de Corrupção, do questionário de 

tórios/Informações/Pareceres”, “Dados estatísticos” e 

da IGAS; 

da IGAS; 

da IGAS, informações síntese das ações 
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Objetivo Indicador 

3.3. Capacitar os serviços 
do MS e do SNS para o 

adequado exercício da ação 
disciplinar quer através de 

ações pedagógicas de 
esclarecimento quer no 

âmbito de auditorias 

Nº médio de 
medidas/ações 
desenvolvidas 

anualmente 

4.1. Desenvolver contactos 
diretos com outras 

instituições e serviços 
congéneres correlacionados 
com a atividade da IGAS 

Nº médio de atividades 
desenvolvidas 

anualmente 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

14) Elaboração e publicação de outros docume
inspetiva desenvolvida, incluindo Relatórios de Informações

2/ano 
2016-
2019 

Foram desenvolvidas e dada continuidade as actividades (3,3, 3,3

Embora a Carta de Missão não previsse medidas/ações para o ano de 2015, foram 
desenvolvidas medidas/ações nesse ano.  

1) Elaboração do Manual de Ação Disciplinar; 

2) Definição da estratégia de capacitação para o adequado exercício da ação disciplinar, 
deixando em 1ª linha o exercício do poder disciplinar para as entidades, realizando a 
IGAS o acompanhamento dos processos instaurados.

3) Adoção da estratégia de avocar apenas alguns processos;

4) Revisão e aligeiramento do Manual de Ação Disciplinar;

5) Realização de sessões formativas junto das entidades do SNS;

6) Monitorização e acompanhamento de processos de natureza disciplin

7) Divulgação o Manual da Ação Disciplinar; 

8) Desenvolvimento e continuidade nos anos seguintes
ao Exercício do poder disciplinar pelo empregador.

3/ano 
2015-
2019 

No período em análise foram realizadas 18 atividades (4, 3, 

1) Assinatura de protocolos: 

-  SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

-  Inspeção-Geral da Defesa Nacional (IGDN); 

-  CEJ – Centro de Estudos Judiciários; 

-  IDEFF - Instituto Direito Economico Financeiro e Fiscal

-  Entidade Reguladora da Saúde (ERS);  
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Resultados 

Elaboração e publicação de outros documentos de análise baseados na atividade 
, incluindo Relatórios de Informações. 

actividades (3,3, 3,3; 3): 

Embora a Carta de Missão não previsse medidas/ações para o ano de 2015, foram 

Definição da estratégia de capacitação para o adequado exercício da ação disciplinar, 
deixando em 1ª linha o exercício do poder disciplinar para as entidades, realizando a 

essos instaurados. 

Adoção da estratégia de avocar apenas alguns processos; 

Revisão e aligeiramento do Manual de Ação Disciplinar; 

Realização de sessões formativas junto das entidades do SNS; 

Monitorização e acompanhamento de processos de natureza disciplinar; 

e continuidade nos anos seguintes de ações inspetivas, planeadas, 
ao Exercício do poder disciplinar pelo empregador. 

atividades (4, 3, 4, 4 e 3), designadamente: 

stério da Saúde; 

 

omico Financeiro e Fiscal; 
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Objetivo Indicador 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

-  Ordem dos Médicos; 

-  Ordem dos Enfermeiros;  

-  Ordem dos Farmacêuticos;  

-  APAH - Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares

-  Ordem dos Nutricionistas; 

-  Ordem dos Médicos Dentistas; 

-  Instituto de História Contemporânea; 

-  CNPMA - Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida

-  ARSC - Administração Regional de Saúde do Centro

-  ARSN - Administração Regional de Saúde Norte

 

2) Cooperação nacional e internacional: 

-  Participou numa missão internacional à Comunidade Cipriota Turca ao
programa TAIEX ; 

-  Participação numa missão de diagnóstico do MS a 

-  Participação numa missão de diagnóstico do MS a Maputo

-  A IGAS conduziu, a visita de estudo do Sr. Inspetor

-  Promoção de diversas reuniões com entidades parceiras como a Inspeção
Defesa Nacional, Inspeção-Geral da Justiça, a 
Enfermeiros, entre outras  

-  Realização de ações de formações abertas à participação das Inspeções Regionais de
Saúde dos Açores e da Madeira;  

-  Realização de diversas reuniões com entidades parceiras designadamente com o 
Centro de Estudos Judiciários, Ordem dos Enfermeiros, e outras

-  Participação no Grupo de Trabalho para a Metrologia na Saúde, da Comissão Setorial 
da Saúde do Instituto Português da Qualidade
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Resultados 

inistradores Hospitalares; 

ção Medicamente Assistida; 

de do Centro; 

o Regional de Saúde Norte. 

Participou numa missão internacional à Comunidade Cipriota Turca ao abrigo do 

ão de diagnóstico do MS a Díli; 

de diagnóstico do MS a Maputo; 

A IGAS conduziu, a visita de estudo do Sr. Inspetor-geral da Saúde da Guiné-Bissau; 

Promoção de diversas reuniões com entidades parceiras como a Inspeção-Geral da 
Geral da Justiça, a Polícia Judiciária, ou a Ordem dos 

Realização de ações de formações abertas à participação das Inspeções Regionais de 

Realização de diversas reuniões com entidades parceiras designadamente com o 
rdem dos Enfermeiros, e outras; 

Participação no Grupo de Trabalho para a Metrologia na Saúde, da Comissão Setorial 
stituto Português da Qualidade; 
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Objetivo Indicador 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

-  Participação em ações inspetivas conjuntas, designadamente com a 
Defesa Nacional e a Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 
Ordenamento do Território; 

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

-  Uma no grupo de trabalho da Qualidade e Segurança dos tecid

-  Duas audições conjuntas de entidades da unidade de reconstrução, ambas no âmbito 
do apoio a pessoas com transtorno de identidade de género;

-  Recebeu a visita técnica da Inspetora Geral da Inspeçã
Verde  

-  Foi criada a Rede de Instituições Públicas de Regulação e Inspeção do Sector da 
Saúde (RIPRISS – CPLP). No período de novembro de 2018 a outubro de 2020, a 
coordenação da Rede será assumida pela IGAS

-  Recebeu a visita técnica da Inspeção Geral de Saúde de Moçambique

 

3) Eventos de cooperação /colaboração; mesas redondas:

-  Receção e participação na EHFCN Open House (
Corruption Network), que incluiu a reunião da Assembleia Geral da EHFCN, a 
workshop “EHFCN Powerhouse”, e uma Mesa Redonda Internaci

-  Participação nas breakout-sessions das Conferências da EHFCN;

-  Participação ativa nas duas Mesas Redondas do Co

-  Intervenção na apresentação do "Balanço das Atividades do Combate à Fraude na 
área da Saúde", no Auditório da Administração Centr

-  Participação ativa nas Mesas Redondas do Conselho Coordenador do SCI;

-  Promovido o workshop sobre as relações entre os media e a Inspeção

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

-   Participação na Abertura Solene da Conferência sobre Gestão de Serviços de Saúde, 
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Resultados 

Participação em ações inspetivas conjuntas, designadamente com a Inspeção Geral da 
Defesa Nacional e a Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 

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; 

Recebeu a visita técnica da Inspetora Geral da Inspeção Geral de Saúde de Cabo 

de de Instituições Públicas de Regulação e Inspeção do Sector da 
CPLP). No período de novembro de 2018 a outubro de 2020, a 

Rede será assumida pela IGAS; 

o Geral de Saúde de Moçambique. 

entos de cooperação /colaboração; mesas redondas: 

articipação na EHFCN Open House (European Healthcare Fraud and 
), que incluiu a reunião da Assembleia Geral da EHFCN, a 

uma Mesa Redonda Internacional; 

das Conferências da EHFCN; 

Participação ativa nas duas Mesas Redondas do Conselho Coordenador do SCI; 

Intervenção na apresentação do "Balanço das Atividades do Combate à Fraude na 
inistração Central do Sistema de Saúde; 

Mesas Redondas do Conselho Coordenador do SCI; 

sobre as relações entre os media e a Inspeção-Geral; 

do MS e SNS no âmbito do GCCI; 

icipação na Abertura Solene da Conferência sobre Gestão de Serviços de Saúde, 
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Objetivo Indicador 

                                                 
3 European Healthcare Fraud & Corruption Network 
4 European Healthcare Fraud & Corruption Network 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

organizada pela Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria;

-   Presidência da sessão de abertura de um 
Associação Portuguesa de Engenharia e Ges
conjunto representativo de hospitais da região norte

-   Participação no evento “Criminalidade na saúde 
Resultados e Desafios”, coorganizada pelo Ministério da Saúde e pel
Judiciária; 

-  Participação da Inspetora-Geral, como oradora, no painel relativo à Visão do 
Fiscalizador no III Seminário de Compras Públicas n

-  Promoção, no âmbito do Grupo Coordenador do Controlo Interno Integrado do 
Ministério da Saúde, um Seminário sobre Contratação Públic

-  Coorganização com a APEGSAUDE, o Seminário sobre Responsabilidade 
Financeira - Consequências da Gestão, num Auditório da Po

-  Organização em parceria com o Instituto de História Contemporânea de um 
Seminário relativo à História dos Serviços de Inspeção na área da Saúde;

-  Representação no Encontro SPERAE, tendo a intervenção versado a temática da 
Avaliação do Funcionamento; Incumprimento e Fiscalização das Estruturas 
Residenciais para Idosos (ERPI); 

-  Representação nas EHFCN Open House
organização membro da EHFCN3 abre suas portas para outros membros e 
convidados. Na Open House de 2019, o projeto “
intelligence-led inspecting and auditing, focused on prevention and combating 
fraud” foi reconhecido como “New Way and Innovation Award 2019

-  Representação nas Conferências da EHFCN4

o projeto reconhecido na Open House. 
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Resultados 

organizada pela Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria; 

Presidência da sessão de abertura de um Top & Fast Meeting promovido pela 
Associação Portuguesa de Engenharia e Gestão da Saúde em colaboração com um 

hospitais da região norte; 

Participação no evento “Criminalidade na saúde - Estratégias de Combate, 
Resultados e Desafios”, coorganizada pelo Ministério da Saúde e pela Polícia 

Geral, como oradora, no painel relativo à Visão do 
Fiscalizador no III Seminário de Compras Públicas na Saúde, organizado pela SPMS; 

Promoção, no âmbito do Grupo Coordenador do Controlo Interno Integrado do 
ário sobre Contratação Pública; 

, o Seminário sobre Responsabilidade 
Consequências da Gestão, num Auditório da Polícia Judiciária; 

Organização em parceria com o Instituto de História Contemporânea de um 
Seminário relativo à História dos Serviços de Inspeção na área da Saúde; 

SPERAE, tendo a intervenção versado a temática da 
ionamento; Incumprimento e Fiscalização das Estruturas 

Open House, evento anual durante o qual uma 
abre suas portas para outros membros e 
9, o projeto “Antifraud Unit: a project of 

led inspecting and auditing, focused on prevention and combating 
New Way and Innovation Award 2019” 

4; tendo no ano de 2019 sido apresentado 
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Objetivo Indicador 

                                                 
5 European Partners against Corruption 
6 European contact-point network against corruption 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

-  Representação na Conferência Anual e na Assembleia Geral da Rede de Contato 
Contra a Corrupção (EPAC5/EACN6), organizada em conjunto com a Inspeção
da Administração Interna (IGAI); 

-  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 e I encontro Nacional das Equipas para a 
Violência em Adultos da ação de Saúde sobre Gén

-  Esteve presente na conferência internacional “
and Social audits and assements – Prespective and Practices across six European 
Countries” organizado pela IGAS francesa em Paris. Esta c
presença de Portugal, Inglaterra, Alemanha, Finlândia, Noruega e França

-  Esteve presente no wokshop “Study on cross
existing initiatives for cooperation in cross
Comissão Europeia em Bruxelas; 

-  Dois workshops Enfermagem nas Estruturas Residenciais para Idosos Refletir
Investir, organizada pela Ordem dos Enfermeiros, na Escola Superior de Saúde do 
Instituto Politécnico de Setúbal e na Escola Superior de Enfermag

-  Comemorações do Dia Internacional de Sensibilização sobre Violência Contra as 
Pessoas Idosas, do Centro Hospitalar Barreiro Montijo (CHBM);

-  Seminário sobre Gestão do Risco e Planeamento Estratégico, organizado pela 
Inspeção Geral da Defesa Nacional; 

-  Portugal Value Meeting for Health and Care 2018
Nova de Lisboa. 

-  Organização dos 6 Serões da Saúde em 2018. As várias sessões contaram com a 
colaboração de oradores de diversas entidades, nomeadamente, Administraçã
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Resultados 

Representação na Conferência Anual e na Assembleia Geral da Rede de Contato 
), organizada em conjunto com a Inspeção-Geral 

ro 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 e I encontro Nacional das Equipas para a prevenção da 

e Género, Violência e Ciclo de Vida; 

nternacional “Service User’s Involvement in Heath 
Prespective and Practices across six European 

” organizado pela IGAS francesa em Paris. Esta conferência contou com a 
a, Finlândia, Noruega e França; 

Study on cross-border cooperation – capitalising on 
existing initiatives for cooperation in cross-border regions”, organizado pela 

Enfermagem nas Estruturas Residenciais para Idosos Refletir para 
Investir, organizada pela Ordem dos Enfermeiros, na Escola Superior de Saúde do 
Instituto Politécnico de Setúbal e na Escola Superior de Enfermagem S.João de Deus; 

Comemorações do Dia Internacional de Sensibilização sobre Violência Contra as 
italar Barreiro Montijo (CHBM); 

Seminário sobre Gestão do Risco e Planeamento Estratégico, organizado pela 

Portugal Value Meeting for Health and Care 2018, organizado pela Universidade 

Organização dos 6 Serões da Saúde em 2018. As várias sessões contaram com a 
colaboração de oradores de diversas entidades, nomeadamente, Administração 
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Objetivo Indicador 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

Central do Sistema de Saúde; Centro Hospitalar Lisboa Central; Comissão de 
Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados; Escola 
Nacional de Saúde Pública da Universidade Noval de Lisboa; Faculdade de 
Economia da Universidade de Coimbra; Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto; Grupo de Técnico Nacional da Governação Clínica e de Saúde nos 
Cuidados de Saúde Primários; Hospital Pedro Hispano, Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos; Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge; 
de Oncologia do Porto; Luz Saúde; Unidade de Saúde Familiar Cidadela, 
Agrupamento de Centros de Saúde de Cascais e Unidade de Saúde Familiar 
Marginal, Agrupamento de Centros de Saúde de Cascais.

-  Organização da reunião de criação da Rede 
Inspeção do Setor da Saúde da CPLP, nas instalações da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa, em Lisboa, com vista ao cumprimento do estabelecido no Plano 
Estratégico de Cooperação em Saúde da CPLP reuniram a 1
todos os Estados Membros da CPLP, exceto a Guiné Bissau.

-  Organização de 4 Serões da Saúde em 2019.
colaboração de oradores de diversas entidades, nomeadamente INFARMED 
Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde; Universidade do Minho; 
Comissão de Ética para a Investigação Clínica; Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa; Direção Regional Norte da Ordem dos Farmacêuticos; Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto; Associação Por
de Medicina da Universidade de Lisboa; Instituto de Ciências da Saúde da 
Universidade Católica; Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar do Porto; 
Universidade Católica; Supremo Tribunal de Justiça; Administração Regiona
Saúde do Alentejo; Gestão de Tecnologia da Saúde da Luz Saúde, SA; Instituto de 
Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; 
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde; Escola Superior de Saúde do Instituto 
Politécnico de Setúbal; Administração Regional de
Conselho Nacional de Saúde Mental. 

-  Promoção, no âmbito do Grupo Coordenador do Controlo Interno Integrado do 
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Resultados 

Central do Sistema de Saúde; Centro Hospitalar Lisboa Central; Comissão de 
Coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados; Escola 
Nacional de Saúde Pública da Universidade Noval de Lisboa; Faculdade de 

; Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto; Grupo de Técnico Nacional da Governação Clínica e de Saúde nos 
Cuidados de Saúde Primários; Hospital Pedro Hispano, Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos; Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge; Instituto Português 
de Oncologia do Porto; Luz Saúde; Unidade de Saúde Familiar Cidadela, 
Agrupamento de Centros de Saúde de Cascais e Unidade de Saúde Familiar 
Marginal, Agrupamento de Centros de Saúde de Cascais. 

 de Instituições Públicas de Regulação e 
Inspeção do Setor da Saúde da CPLP, nas instalações da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa, em Lisboa, com vista ao cumprimento do estabelecido no Plano 
Estratégico de Cooperação em Saúde da CPLP reuniram a 19 de novembro de 2018 
todos os Estados Membros da CPLP, exceto a Guiné Bissau. 

2019. As várias sessões contaram com a 
colaboração de oradores de diversas entidades, nomeadamente INFARMED - 

nto e Produtos de Saúde; Universidade do Minho; 
Comissão de Ética para a Investigação Clínica; Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa; Direção Regional Norte da Ordem dos Farmacêuticos; Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto; Associação Portuguesa de Bioética; Faculdade 
de Medicina da Universidade de Lisboa; Instituto de Ciências da Saúde da 
Universidade Católica; Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar do Porto; 
Universidade Católica; Supremo Tribunal de Justiça; Administração Regional de 
Saúde do Alentejo; Gestão de Tecnologia da Saúde da Luz Saúde, SA; Instituto de 

Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; 
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde; Escola Superior de Saúde do Instituto 

co de Setúbal; Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo; 

Promoção, no âmbito do Grupo Coordenador do Controlo Interno Integrado do 
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Objetivo Indicador 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

Ministério da Saúde, um Seminário subordinad

 

4) Execução de protocolos celebrados com: 

-  Direção Geral da Saúde; 

-  Inspeção-Regional da Saúde e Assuntos Sociais, da Região Autónoma da Madeira;

-  Conselho Nacional Procriação Medicamente Assistida;

-  Ordem dos Farmacêuticos; 

-  Inspeção-Regional de Saúde, da Região Autónoma dos Açores;

-  Inspeção-Geral da Defesa Nacional; 

-  Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa; 

-  Ordem dos Médicos Dentistas; 

-  Centro de Estudos Judiciários; 

-  Serviços Partilhados do Ministério da Saúde;

-  Ordem dos Enfermeiros; 

-  Ordem dos Médicos; 

-  APAH - Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares

-  ARSC - Administração Regional de Saúde do Centro

-  ARSN - Administração Regional de Saúde Norte
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Resultados 

Ministério da Saúde, um Seminário subordinado ao tema “Controlar para prevenir”; 

Regional da Saúde e Assuntos Sociais, da Região Autónoma da Madeira; 

Conselho Nacional Procriação Medicamente Assistida; 

Região Autónoma dos Açores; 

Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

; 

inistradores Hospitalares; 

egional de Saúde do Centro; 

ão Regional de Saúde Norte. 
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Objetivo Indicador 

4.2. Participar em 
operações de inspeção, 

fiscalização ou auditoria 
conjuntas, de iniciativa 

nacional, comunitária ou 
internacional, focadas em 
áreas ou sectores de maior 

risco 

Nº médio de medidas 
desenvolvidas 

anualmente 

5.1. Otimizar os recursos 
inspetivos, através da 

realização adicional de 
ações atípicas 

direcionadas à prevenção 
da fraude e/ou corrupção 

Nº médio de 
medidas/ações 
direcionadas à 

prevenção da fraude 
e/ou da corrupção 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

3/ano 
2016-
2019 

Ao longo do tempo, foram sendo desenvolvidas
com: 

1) A Inspeção Geral da Defesa Nacional;  

2) A Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Or
Território; 

3) A AM das FA;  

4) O INFARMED; 

5) O Instituto de Gestão Financeira; 
6) O Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistid

2/ano 
2015-
2019 

A IGAS desenvolveu ou participou em várias
qualidade e da melhoria contínua, com o objetivo de 
elevados níveis de atuação, especialmente quanto à promoção da prevenção e do 
combate à fraude no setor da saúde em geral e do medicamento em particular. 

1) Divulgação do Manual da Ação Disciplinar no 
de ações de formação a entidades externas; 

2) Divulgação das metodologias de auditoria à contratação no âmbito do GCCI;
3) Divulgação do Manual de Auditoria no website
4) Divulgação do Manual de Boas Práticas de Inspeção no 
5) Participação ativa nas Mesas Redondas do Conselho Coordenador do SCI;
6) Aprovação de um novo Regulamento do GCCI e novo Modelo de Articulação 

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

7) Realização de reuniões do GCCI com regularidade, bem como emissão de Instruções 
do Grupo com regularidade 

8) Constituição de Grupos de Trabalho no seio do 
conjunto de tarefas e estudos específicos no âmbito do controlo Interno no MS;
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Resultados 

sendo desenvolvidas ações inspetivas conjuntas (3, 3; 3; 2) 

A Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 

o Medicamente Assistida 

em várias medidas ou ações, no âmbito da 
qualidade e da melhoria contínua, com o objetivo de contribuir para a obtenção de 

, especialmente quanto à promoção da prevenção e do 
setor da saúde em geral e do medicamento em particular.  

Divulgação do Manual da Ação Disciplinar no website, no seio do GCCI e através 

Divulgação das metodologias de auditoria à contratação no âmbito do GCCI; 
website; 

Divulgação do Manual de Boas Práticas de Inspeção no website; 
Participação ativa nas Mesas Redondas do Conselho Coordenador do SCI; 
Aprovação de um novo Regulamento do GCCI e novo Modelo de Articulação 

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

Realização de reuniões do GCCI com regularidade, bem como emissão de Instruções 

Constituição de Grupos de Trabalho no seio do GCCI para o desenvolvimento em 
njunto de tarefas e estudos específicos no âmbito do controlo Interno no MS; 
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Objetivo Indicador 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

9) Promoção de seminários: 
-  Sobre contratação pública, com os auditores internos, juristas e técnicos ligados à 

contratação no SNS; 

-  Sobre responsabilidade financeira coorganizado com 

-  Sobre controlar para prevenir, com auditores internos do 
que integram os serviços de auditoria interna, ou os que ex
assessoria jurídica; 

10) Realização de reuniões ou workshops anuais com os Auditores 
SNS no âmbito do GCCI; 

11) Divulgação das matrizes e do mapa de risco temático para a área da Saúde, que está 
em construção na IGAS, com base nos resultados dos processos inspetivos

12) Divulgação de legislação temática no website
13) Divulgação no website da IGAS de informações e de fichas

inspetivas, bem como de outros documentos de análise baseados na atividade 
inspetiva desenvolvida; 

14) Divulgação no website da IGAS de análises estatísticas relacionadas com o combate 
à fraude; 

15) Divulgação no website da IGAS de documentos baseados em Relatórios de 
Informações contendo análise de resultados da atividade inspetiva

16) Apresentação no 10.º Congresso Nacional da Administração Pública, organizado 
pela Direção Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) 
do projeto experimental da Unidade de Prevenção e Combate à Fraude (UPCF
IGAS); 

17) Divulgação, no seio da Rede Europeia de Combate à Fraude e Corrupção na Saúde, 
do projeto experimental da Unidade de Prevenção e Comb
IGAS), o qual mereceu um prémio de inovação desta Rede internacional; 
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Resultados 

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

a coorganizado com a APEG Saúde; 

auditores internos do MS e com todos os técnicos 
que integram os serviços de auditoria interna, ou os que exerciam funções de 

Realização de reuniões ou workshops anuais com os Auditores Internos do MS e 

Divulgação das matrizes e do mapa de risco temático para a área da Saúde, que está 
em construção na IGAS, com base nos resultados dos processos inspetivos; 

website da IGAS; 
da IGAS de informações e de fichas - síntese das ações 

inspetivas, bem como de outros documentos de análise baseados na atividade 

da IGAS de análises estatísticas relacionadas com o combate 

da IGAS de documentos baseados em Relatórios de 
Informações contendo análise de resultados da atividade inspetiva; 
Apresentação no 10.º Congresso Nacional da Administração Pública, organizado 

os Trabalhadores em Funções Públicas (INA) 
do projeto experimental da Unidade de Prevenção e Combate à Fraude (UPCF-

Divulgação, no seio da Rede Europeia de Combate à Fraude e Corrupção na Saúde, 
do projeto experimental da Unidade de Prevenção e Combate à Fraude (UPCF-
IGAS), o qual mereceu um prémio de inovação desta Rede internacional;  



 

 

C
M

.0
03

.E
D

01
 

Objetivo Indicador 

5.2. Realizar auditorias aos 
sistemas de controlo 

interno dos organismos do 
MS com vista a detetar 
riscos/vulnerabilidades 

Nº médio de 
Auditorias aos SCI de 

organismos do 
Ministério da Saúde 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

18) Presença da IGAS na Conferência sobre Prevenção da Fraude, organizada pela 
OPCR – Observatório Português de Compliance e Regulatório e o JE 
Económico na sociedade Portuguesa de Geografia;

19) Intervenção ou participação regular nas sessões e eventos da Rede Europeia de 
Combate à Fraude e Corrupção na Saúde (EHFCN);

20) Representação na Conferência Anual e na Assembleia Geral da Rede de Contato 
Contra a Corrupção (EPAC /EACN ); 

21) Participação regular em outros eventos internacionais em matéria de auditoria, 
inspeção, fraude e corrupção, como os 
interministérielle du secteur social e pela Comissão Europeia

22) Intervenção ou participação regular em sessões e eventos nacionais relacionados 
com a Fraude na área da Saúde, como os organizados
de Compliance e Regulatório e o Jornal Económico

Acresce a realização, já referida, de auditorias específicas sobre o circuit
medicamento, e de mais de 350 ações inspetivas, em três anos, no âmbito da prevenção e 
do combate à fraude. 

2/ano 
2015-
2019 

Como parte da estratégia operacional, a IGAS passou a incorporar uma
sistema de controlo interno, ou pelo menos de parte dele, na maioria das suas ações de 
inspeção e de auditoria, mesmo que esse não seja o objetivo principal ou exclusivo
ações. Assim, o grau de controlo, de atenção e de prevenção da IGAS é exponenciado, 
face àquele que se obteria com a realização de apenas 2 ações/ano na matéria, e pese 
embora sejam ações de menor abrangência. Entre 2015 e 2019 
85 auditorias (17;17;21;11;23) e 75 inspeções (2;12;18;29;10) que incluíram uma 
apreciação do controlo interno dos organismos do Ministério da Saúde, numa média
aproximada de 17 auditorias e 15 inspeções por ano. 
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Resultados 

Presença da IGAS na Conferência sobre Prevenção da Fraude, organizada pela 
Observatório Português de Compliance e Regulatório e o JE – Jornal 

edade Portuguesa de Geografia; 
Intervenção ou participação regular nas sessões e eventos da Rede Europeia de 
Combate à Fraude e Corrupção na Saúde (EHFCN); 
Representação na Conferência Anual e na Assembleia Geral da Rede de Contato 

Participação regular em outros eventos internacionais em matéria de auditoria, 
como os organizados pela Inspection générale 

Comissão Europeia; 
egular em sessões e eventos nacionais relacionados 

organizados pelo Observatório Português 
de Compliance e Regulatório e o Jornal Económico. 

Acresce a realização, já referida, de auditorias específicas sobre o circuito do 
medicamento, e de mais de 350 ações inspetivas, em três anos, no âmbito da prevenção e 

IGAS passou a incorporar uma apreciação do 
sistema de controlo interno, ou pelo menos de parte dele, na maioria das suas ações de 

esse não seja o objetivo principal ou exclusivo das 
o grau de controlo, de atenção e de prevenção da IGAS é exponenciado, 

de apenas 2 ações/ano na matéria, e pese 
menor abrangência. Entre 2015 e 2019 foram realizadas cerca de 

(17;17;21;11;23) e 75 inspeções (2;12;18;29;10) que incluíram uma 
organismos do Ministério da Saúde, numa média 

5 inspeções por ano.  
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Objetivo Indicador 

5.3. Desenvolver o 
repositório digital do 

conhecimento 
organizacional 

% média anual de 
execução das medidas 
anualmente previstas 

6.1. Melhorar a articulação 
com a comunicação social 

enquanto veículo de 
difusão de informação 

pública 

Nº médio de medidas 
desenvolvidas 

anualmente 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

80% 
2015-
2019 

Foram realizadas 100% das atividades previstas para o desenvolvimento do repositório 
do conhecimento organizacional:  

1) Reformulação do repositório digital do conhecimento da IGAS, base de dados 
de processos e peças processuais paradigmáticas, internas e externas, com a 
elaboração de sumários e descritores; 

2) Criação, organização e atualização dos 
objeto de ação inspetiva; 

3) Atualização e reorganização das pastas temáticas digitais de apoio à atividade 
inspetiva; 

4) Atualização e reorganização da legislação de apoio à atividade inspetiva;

5) Numa primeira fase, revisão do sistema informático de gestão documental e 
processual; 

6) E numa segunda fase, implementação do Sistema de Gestão Documental e de 
Processos. 

2/ano 
2016-
2019 

Apesar de a carta de Missão não contemplar medidas para o ano de 2015, foram 
desenvolvidas ou mantidas medidas (2, 3, 2
articulação com a comunicação social enquanto veículo 
nomeadamente: 

1) Melhoramento da articulação com a comunicação social enquanto veículo de 
difusão de informação pública e centralizamos as relações públicas e 
internacionais na Divisão de Controlo da Atividade e Planeamento;

2) Realização de um workshop sobre as relações entre os 

3) Criação de um canal de Resposta centralizada e atempada a pedidos de 
informação solicitados por jornalistas em 

4) Disponibilização permanentemente atualizad
IGAS desde 2016 tendo-se mantido até 2019
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Resultados 

Foram realizadas 100% das atividades previstas para o desenvolvimento do repositório 

Reformulação do repositório digital do conhecimento da IGAS, base de dados 
de processos e peças processuais paradigmáticas, internas e externas, com a 

Criação, organização e atualização dos dossiers permanentes das entidades 

Atualização e reorganização das pastas temáticas digitais de apoio à atividade 

Atualização e reorganização da legislação de apoio à atividade inspetiva; 

sistema informático de gestão documental e 

mplementação do Sistema de Gestão Documental e de 

Apesar de a carta de Missão não contemplar medidas para o ano de 2015, foram 
2, 2; 2) com o intuito de melhorar a 

enquanto veículo de difusão de informação, 

Melhoramento da articulação com a comunicação social enquanto veículo de 
difusão de informação pública e centralizamos as relações públicas e 
internacionais na Divisão de Controlo da Atividade e Planeamento; 

sobre as relações entre os media e a Inspeção-Geral; 

Criação de um canal de Resposta centralizada e atempada a pedidos de 
 2015, tendo mantido este canal; 

Disponibilização permanentemente atualizada de informação no website da 
2019. 
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Objetivo Indicador 

6.2. Proporcionar 
conferências e entrevistas 
sobre temas específicos ou 
de cariz especializado das 
áreas de intervenção da 

IGAS 

Periodicidade média 
de concessão de 
conferências e 

entrevistas sobre as 
matérias referidas 

6.3. Elaborar e 
disponibilizar sumários 
analíticos da atividade 

Periodicidade de 
disponibilização de 

sumários analíticos da 
atividade 

semest

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

1/ano 
2015-
2019 

A meta foi superada tendo em conta que no final do triénio tinha a IGAS realizou um 
workshop e concedeu 6 entrevistas. 

Durante o ano de 2018 e de 2019 foram organizados os Serões da Saúde de cárater 
aberto e de inscrição gratuita. 

semest
ral 

2015-
2019 

Foram disponibilizados frequentemente sumários analíticos da atividade, 
designadamente: 

1) Disponibilização trimestral de 6 indicadores ao Portal da Transparência;

2) Análises estatísticas relativas aos processos relacionados com acumulações de 
funções 2012-2016; 

3) Análises estatísticas relacionadas com as atividades inspetivas às enti
prestadoras de cuidados de saúde no domínio das dependências e dos 
comportamentos aditivos; 

4) Análises estatísticas relacionadas com o combate à fraude;

5) Balanço da Atividade de 2015, 2016; 2017 e 2018

6) Informações síntese das ações com vários processos

7) Políticas de diferenciação positiva das pessoas idosas: Breve análise de 
recomendações IGAS 2016-2017; 

8) Atividade Inspetiva do ano de 2017 por NUTS III;

9) Relatório de Informações relativo a queixas, denúncias e participações de 2017;

10) Relatório de Informações relativo à Prestação de cuidados de saúde em estruturas 
residenciais para idosos 2013-2018; 

11) Análise da divulgação dos Planos e Relatórios de Riscos de Gestão i
Corrupção no SNS; 

A informação vai sendo disponibilizada duas vezes por semestr
para o Portal da Transparência são de frequência trimestral.
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Resultados 

A meta foi superada tendo em conta que no final do triénio tinha a IGAS realizou um 

Durante o ano de 2018 e de 2019 foram organizados os Serões da Saúde de cárater 

Foram disponibilizados frequentemente sumários analíticos da atividade, 

Disponibilização trimestral de 6 indicadores ao Portal da Transparência; 

Análises estatísticas relativas aos processos relacionados com acumulações de 

Análises estatísticas relacionadas com as atividades inspetivas às entidades 
prestadoras de cuidados de saúde no domínio das dependências e dos 

Análises estatísticas relacionadas com o combate à fraude; 

2017 e 2018; 

Informações síntese das ações com vários processos; 

Políticas de diferenciação positiva das pessoas idosas: Breve análise de 

Atividade Inspetiva do ano de 2017 por NUTS III; 

Relatório de Informações relativo a queixas, denúncias e participações de 2017; 

Prestação de cuidados de saúde em estruturas 

Análise da divulgação dos Planos e Relatórios de Riscos de Gestão incluindo os de 

A informação vai sendo disponibilizada duas vezes por semestre. Apenas os indicadores 
da Transparência são de frequência trimestral. 
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Objetivo Indicador 

7.1. Incrementar a 
cooperação com serviços 

congéneres da EU e outros 
fora; 

Nº médio de atividades 
desenvolvidas 

anualmente 

                                                 
7 European Healthcare Fraud & Corruption Network 
8 European Partners against Corruption 
9 European contact-point network against corruption 
10 European Healthcare Fraud & Corruption Network 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

2/ano 
2015-
2019 

O número de atividades desenvolvidas para incrementar a cooperação com serviços 
congéneres da EU e outros cifrou-se no final do quad

1) Desenvolveram-se contactos para a assinatura de
Inspeção-Geral de Saúde da República da Guiné

2) Participação na EHFCN7 Open, em Praga, a 4 e 5 de junho de 2015 que incluiu a 
reunião da Assembleia Geral da EHFCN, a workshop
Mesa Redonda Internacional; 

3) Receção da Open House da Rede Europeia de Combate à Fraude e Corrupção na 
Saúde (EHFCN) no Auditório da PJ; 

4) Participação na Conferência Anual e na Assembleia Geral da Rede de Contato 
Contra a Corrupção (EPAC8/EACN9), organizada em conjunto com a Inspeção
Geral da Administração Interna (IGAI); 

5) 9th EHFCN Open House da Rede Europeia de Com
Saúde, evento anual durante o qual uma organização membro da EHFCN abre suas 
portas para outros membros e convidados, coorganizado com Organização Nacional 
de Provisão de Saúde (EOPYY) em Atenas; 

6) Esteve presente na 10th EHFCN Open House
Saúde Holandesa em Utrecht, na qual o projeto “
intelligence-led inspecting and auditing, focused on prevention and combating 
fraud”foi reconhecido com o “New Way and Innovation Award

7) Participação nas breakout-sessions da 11th EHFCN Conference;

8) Participação na  12th EHFCN Conference Future Challenges in Europe
waste and fraud in healthcare, organizada pela EHFCN
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Resultados 

lvidas para incrementar a cooperação com serviços 
quadriénio em 11: 

se contactos para a assinatura de Protocolo de Colaboração com a 
Geral de Saúde da República da Guiné-Bissau; 

, em Praga, a 4 e 5 de junho de 2015 que incluiu a 
workshop “EHFCN Powerhouse”, e uma 

da Rede Europeia de Combate à Fraude e Corrupção na 

Participação na Conferência Anual e na Assembleia Geral da Rede de Contato 
), organizada em conjunto com a Inspeção-

da Rede Europeia de Combate à Fraude e Corrupção na 
evento anual durante o qual uma organização membro da EHFCN abre suas 

coorganizado com Organização Nacional 
 

pen House,  coorganizado com a Autoridade de 
, na qual o projeto “Antifraud Unit: a project of 

led inspecting and auditing, focused on prevention and combating 
New Way and Innovation Award 2019”, 

EHFCN Conference; 

Future Challenges in Europe to counter 
organizada pela EHFCN10; 
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Objetivo Indicador 

7.2. Lançar uma rede de 
cooperação de serviços de 

combate à fraude, à 
corrupção e ao desperdício 
nos serviços de prestação 
de cuidados de saúde da 

CPLP 

Data do convite formal 
às entidades para 

participação no projeto 

7.3. Acentuar a 
representação nas 

instâncias internacionais, 
em particular no que 

respeitar a questões de 
prevenção e repressão da 

fraude na prestação de 

Nº médio de atividades 
desenvolvidas 

anualmente 

                                                 
11 European Healthcare Fraud & Corruption Network 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

9) Participação na 13th EHFCN Conference, 
countering healthcare fraud and corruption
EHFCN onde apresentou o projeto de inovação “
intelligence-led inspecting and auditing, focused on prevention and combating 
fraud” 

10) Criada a Rede de Instituições Públicas de Regulação e Inspeção do Sector da Saúde 
(RIPRISS – CPLP); 

11) Foi nomeada como Tesoureira da EHFCN11, uma C

2017 
2015-
2017 

O convite formal já foi efetuado às entidades em 2017, no entanto, as dificuldades 
encontradas em desenvolver esta cooperação que se pretende mais célere e operacional, 
prendem-se, sobretudo, com os constrangimentos orçamentais da IGAS e das suas 
congéneres africanas. Na tentativa de minorar os obstáculos a IGAS tem disponibilizado 
documentos de trabalho e convidado à participação em ações formativas porquanto 
considera indispensável a criação de uma rede de cooperação das inspeções gerais de 
saúde no âmbito da CPLP: 

Em 19 de Novembro de 2018, foi criada a Rede de Instituições Públicas de Regulação e 
Inspeção do Sector da Saúde (RIPRISS – CPLP).

No período entre novembro de 2018 e outubro de 2020, a coordenação da Rede é 
assumida pela IGAS. 

2/ano 
2015-
2019 

A IGAS participou em 11 instâncias internacionais

1) Participação na EHFCN Open House (European Healthcare Fraud and Corruption 
Network), que incluiu a reunião da Assembleia Geral da EHFCN, a workshop 
“EHFCN Powerhouse”, e uma Mesa Redonda Internacional;

2) Participação nas breakout-sessions da 11 th EHFCN Conference;

3) Participação na Cross-border healthcare; 
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Resultados 

EHFCN Conference, Bytes without Borders. Preventing and 
corruption in the digital age, organizada pela 

onde apresentou o projeto de inovação “Antifraud Unit: a project of 
led inspecting and auditing, focused on prevention and combating 

Criada a Rede de Instituições Públicas de Regulação e Inspeção do Sector da Saúde 

, uma Chefe de Equipa Multidisciplinar: 

O convite formal já foi efetuado às entidades em 2017, no entanto, as dificuldades 
desenvolver esta cooperação que se pretende mais célere e operacional, 

se, sobretudo, com os constrangimentos orçamentais da IGAS e das suas 
Na tentativa de minorar os obstáculos a IGAS tem disponibilizado 
lho e convidado à participação em ações formativas porquanto 

considera indispensável a criação de uma rede de cooperação das inspeções gerais de 

Em 19 de Novembro de 2018, foi criada a Rede de Instituições Públicas de Regulação e 
CPLP). 

No período entre novembro de 2018 e outubro de 2020, a coordenação da Rede é 

11 instâncias internacionais: 

Open House (European Healthcare Fraud and Corruption 
), que incluiu a reunião da Assembleia Geral da EHFCN, a workshop 

e”, e uma Mesa Redonda Internacional; 

EHFCN Conference; 
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Objetivo Indicador 

cuidados de saúde. 

                                                 
12 European Healthcare Fraud & Corruption Network 
13 European Partners against Corruption 
14 European contact-point network against corruption 
15 European Healthcare Fraud & Corruption Network 
16 European Healthcare Fraud & Corruption Network 
17 European Healthcare Fraud & Corruption Network 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

4) Receção da Open House da Rede Europeia de Combat
Saúde, no Auditório da Polícia Judiciária; 

5) Presença na  12th EHFCN Conference, Future Challenges in Europe to counter 
waste and fraud in healthcare, organizada pela

6) Presença na Conferência Anual e na Assembleia Geral da Rede de Contato Contra a 
Corrupção (EPAC13/EACN14), organizada em conjunto com a Inspeção
Administração Interna (IGAI). 

7) Presença na 9th EHFCN Open House, evento an
membro da EHFCN15 abre suas portas para outros membros e convidados 
coorganizado com Organização Nacional de Provisão de Saúde (EOPYY) em 
Atenas; 

8) Presença na conferência internacional “Service User’s Involvement in H
Social audits and assements – Prespective and Practices across six European 
Countries” organizado pela IGAS francesa em Paris. Esta conferência contou com a 
presença de Portugal, Inglaterra, Alemanha, Finlândia, Noruega e França.

9) Presença no wokshop “Study on cross-border cooperation 
initiatives for cooperation in cross-border regions”, organizado pela Comissão 
Europeia em Bruxelas. 

10) Esteve presente na 10th EHFCN Open House, evento anual durante o qual uma 
organização membro da EHFCN16 abre suas portas para outros membros e 
convidados - foi coorganizado com a Autoridade de Saúde Holandesa em 

11) Foi nomeada como Tesoureira da EHFCN17, uma Chefe de Equipa Multidisciplinar
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Resultados 

da Rede Europeia de Combate à Fraude e Corrupção na 

Conference, Future Challenges in Europe to counter 
pela EHFCN12; 

Presença na Conferência Anual e na Assembleia Geral da Rede de Contato Contra a 
), organizada em conjunto com a Inspeção-Geral da 

EHFCN Open House, evento anual durante o qual uma organização 
abre suas portas para outros membros e convidados - foi 

coorganizado com Organização Nacional de Provisão de Saúde (EOPYY) em 

nternacional “Service User’s Involvement in Heath and 
Prespective and Practices across six European 

Countries” organizado pela IGAS francesa em Paris. Esta conferência contou com a 
presença de Portugal, Inglaterra, Alemanha, Finlândia, Noruega e França. 

border cooperation – capitalising on existing 
border regions”, organizado pela Comissão 

Esteve presente na 10th EHFCN Open House, evento anual durante o qual uma 
abre suas portas para outros membros e 

foi coorganizado com a Autoridade de Saúde Holandesa em Utrecht. 

, uma Chefe de Equipa Multidisciplinar 
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Objetivo Indicador 

8.1. Promover a discussão 
relativa aos valores 

bioéticos 

Periodicidade de 
realização de 

conferência/seminário 
ou outra atividade 
relacionada com o 

tema 

8.2. Contribuir para a 
promoção da prevenção e o 

combate à fraude e à 
corrupção no sector da 
saúde, em geral, e da 

política do medicamento, 
em particular 

Nº médio de 
medidas/ações 
desenvolvidas 

anualmente 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

bienal 
2016-
2019 

Em 2017, a IGAS desenvolveu uma ação inspetiva na temática c
contágio, no âmbito do surto da Legionella. 

Em 2019, o 2º ciclo de serões da Saúde foi iniciado com uma sessão sobre Ética: Valores 
bioéticos e mecanismos de garantia dos direitos dos doentes
da Polícia Judiciária. 

Encontrou-se ainda preparado um outro seminário 
motivos exógenos à IGAS não se realizou. 

2/ano 
2016-
2019 

Apesar da carta de Missão não prever resultado para 2015, a IG
ações (7, 9; 11, 5, 5 e 3) que contribuem para a promoção da prevenção e o combate à 
fraude.  

1) Divulgação do Manual da Ação Disciplinar no website, no seio do GCCI e através 
de ações de formação a entidades externas; 

2) Divulgação das metodologias de auditoria à contratação no âmbito do GCCI;
3) Divulgação do Manual de Auditoria no website;
4) Divulgação do Manual de Boas Práticas de Inspeção no website;
5) Participação ativa nas duas Mesas Redondas do Conselho Coordenador do SCI;
6) Aprovação de um novo Regulamento do GCCI e novo Modelo de Articulação 

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

7) Realização de reuniões do GCCI com regularidade, bem como emissão de Instruções 
do Grupo com regularidade; 

8) Constituição de Grupos de Trabalho no seio do GCCI para o desenvolvimento em 
conjunto de tarefas e estudos específicos no âmbito do controlo Interno no MS;

9) Promoção de seminários: 
- Sobre contratação pública, com os auditores internos, juristas e técnicos ligados à 
contratação no SNS; 
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Resultados 

uma ação inspetiva na temática controlo de infeção e de 

Em 2019, o 2º ciclo de serões da Saúde foi iniciado com uma sessão sobre Ética: Valores 
bioéticos e mecanismos de garantia dos direitos dos doentes que teve lugar no Auditório 

ário sobre esta temática, no entanto, por 

Apesar da carta de Missão não prever resultado para 2015, a IGAS desenvolveu várias 
que contribuem para a promoção da prevenção e o combate à 

Divulgação do Manual da Ação Disciplinar no website, no seio do GCCI e através 

auditoria à contratação no âmbito do GCCI; 
Divulgação do Manual de Auditoria no website; 
Divulgação do Manual de Boas Práticas de Inspeção no website; 
Participação ativa nas duas Mesas Redondas do Conselho Coordenador do SCI; 

to do GCCI e novo Modelo de Articulação 
Operacional entre serviços e organismos do MS e o GCCI, baseado em Pontos 

Realização de reuniões do GCCI com regularidade, bem como emissão de Instruções 

rabalho no seio do GCCI para o desenvolvimento em 
conjunto de tarefas e estudos específicos no âmbito do controlo Interno no MS; 

Sobre contratação pública, com os auditores internos, juristas e técnicos ligados à 
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Objetivo Indicador 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

- Sobre responsabilidade financeira, coorganizado com a APEG Saúde,
10) Realização de reuniões ou workshops anuais com os Auditores Internos do MS e 

SNS no âmbito do GCCI; 
11) Divulgação das matrizes e do mapa de risco temático para a área da Saúde, que está 

em construção na IGAS, com base nos resultados dos processos inspetivos
12) Divulgação de legislação temática no website da IGAS
13) Divulgação no website da IGAS de informações e de fichas

inspetivas, bem como de outros documentos de análise ba
inspetiva desenvolvida; 

14) Divulgação no website da IGAS de análises estatísticas relacionadas com o combate 
à fraude; 

15) Divulgação no website da IGAS de documentos baseados em Relatórios de 
Informações contendo análise de resultados da ativ

16) Apresentação no 10.º Congresso Nacional da Administração Pública, organizado 
pela Direção Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) 
do projeto experimental da Unidade de Prevenção e Combate à Fraude (UPCF
IGAS); 

17) Divulgação, no seio da Rede Europeia de Combate à Fraude e Corrupção na Saúde, 
do projeto experimental da Unidade de Prevenção e Combate à Fraude (UPCF
IGAS), o qual mereceu um prémio de inovação desta Rede internacional; 

18) Presença da IGAS na Conferência sobre Prevenção da Fraude, organizada pela 
OPCR – Observatório Português de Compliance e Regulatório e o JE 
Económico na sociedade Portuguesa de Geografia;

19) Auditorias (3) sobre o circuito do medicamento;
20) Realização de Ações inspetivas (mais de 350) no

2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; 
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Resultados 

Sobre responsabilidade financeira, coorganizado com a APEG Saúde, 
Realização de reuniões ou workshops anuais com os Auditores Internos do MS e 

Divulgação das matrizes e do mapa de risco temático para a área da Saúde, que está 
construção na IGAS, com base nos resultados dos processos inspetivos; 

Divulgação de legislação temática no website da IGAS; 
Divulgação no website da IGAS de informações e de fichas- síntese das ações 
inspetivas, bem como de outros documentos de análise baseados na atividade 

Divulgação no website da IGAS de análises estatísticas relacionadas com o combate 

Divulgação no website da IGAS de documentos baseados em Relatórios de 
Informações contendo análise de resultados da atividade inspetiva; 
Apresentação no 10.º Congresso Nacional da Administração Pública, organizado 
pela Direção Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) 
do projeto experimental da Unidade de Prevenção e Combate à Fraude (UPCF-

ulgação, no seio da Rede Europeia de Combate à Fraude e Corrupção na Saúde, 
do projeto experimental da Unidade de Prevenção e Combate à Fraude (UPCF-
IGAS), o qual mereceu um prémio de inovação desta Rede internacional;  

e Prevenção da Fraude, organizada pela 
Observatório Português de Compliance e Regulatório e o JE – Jornal 

Económico na sociedade Portuguesa de Geografia; 
Auditorias (3) sobre o circuito do medicamento; 
Realização de Ações inspetivas (mais de 350) no âmbito do combate à fraude em 
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Objetivo Indicador 

8.3. Emitir recomendações 
genéricas contra a fraude e 
o desperdício na prestação 
de cuidados de saúde e na 

concretização de uma 
política de medicamentos 

mais transparente. 

Nº médio de 
recomendações 

genéricas dirigidas às 
entidades do MS e do 

SNS 

 
 
 
 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA C

Meta 
Período 
temporal 

Resultados

21) Intervenção na sessão de apresentação do "Balanço das Atividades do Combate à 
Fraude na área da Saúde”; 

22) Receção da Open House da Rede Europeia de Combate à Fraude e Corrupção na 
Saúde); 

23) Participação regular nas reuniões da EHFCN (European Healthcare Fraud and 
Corruption Network) 

24) Representação na Conferência Anual e na Assembleia Geral da Rede de Contato 
Contra a Corrupção (European Partners against Corruption

point network against corruption -EACN ); 
25) Presença na conferência internacional “Service User’s Involvement in Heath and 

Social audits and assements – Prespective and Practices across six European 
Countries” organizado pela IGAS francesa em Paris. Esta conferência c
presença de Portugal, Inglaterra, Alemanha, Finlândia, Noruega e França;

26) Presença no wokshop “Study on cross-border cooperation 
initiatives for cooperation in cross-border regions”, organizado pela Comissão 
Europeia em Bruxelas. 

1/ano 
2016-
2019 

A reformular: as recomendações genéricas dirigidas às entidades dos MS e do SNS são 
disseminadas através do GCCI. 
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Resultados 

Intervenção na sessão de apresentação do "Balanço das Atividades do Combate à 

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

ação regular nas reuniões da EHFCN (European Healthcare Fraud and 

Representação na Conferência Anual e na Assembleia Geral da Rede de Contato 
European Partners against Corruption  - EPAC / European contact-

Presença na conferência internacional “Service User’s Involvement in Heath and 
Prespective and Practices across six European 

Countries” organizado pela IGAS francesa em Paris. Esta conferência contou com a 
presença de Portugal, Inglaterra, Alemanha, Finlândia, Noruega e França; 

border cooperation – capitalising on existing 
border regions”, organizado pela Comissão 

s recomendações genéricas dirigidas às entidades dos MS e do SNS são 
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CONCLUSÃO 

 

O cumprimento da carta de missão, 

Inspetora Geral da IGAS, 

desempenho previsto em alguns domínios

 

Com a aplicação da carta de missão foi possível iniciar na 

gestão. 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA CARTA DE MISSÃO 

O cumprimento da carta de missão, da Lic. Leonor do Rosário Mesquita Furtado, 

petora Geral da IGAS, traduz-se na verificação do sucesso global com superação do 

desempenho previsto em alguns domínios. 

Com a aplicação da carta de missão foi possível iniciar na IGAS um
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da Lic. Leonor do Rosário Mesquita Furtado, 

verificação do sucesso global com superação do 

IGAS um novo ciclo de 
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