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INTRODUÇÃO 

A Carta de Missão da Inspetora-Geral, que cobre o período da comissão de serviço, de 17 de 

março de 2015 a 17 de março de 2020, não podia deixar de refletir a reestruturação da IGAS, 

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

Foram, assim, definidos objetivos e metas associados à área inspetiva, à área da cooperação; 

gestão e inovação organizacional e informação designadamente através da melhoria da 

economia de recursos e da celeridade dos procedimentos administrativos.  

A maioria destes objetivos e metas foi concretizada com recurso a um modelo de organização e 

gestão por objetivos refletida no Plano Estratégico 2015- 2019 e consequentemente nos QUAR 

e Planos de Atividades de 2015, 2016 e de 2017 para que a sua prossecução ao longo do 

tempo garanta a execução prevista no final do período de vigência da Carta de Missão.  

METODOLOGIA 

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 de informação, 

concebidas atendendo à natureza dos objetivos e metas delineados e aos elementos a recolher. 

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

constatar-se-á que a mesma ação/medida concorra para a concretização de indicadores 

diferentes. 

É de salientar que a correta aferição do cumprimento do trabalho desenvolvido deverá ser 

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

relatórios de atividades de 2015, 2016 e 2017. 
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AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA CARTA DE MISSÃO 

A Lic. Leonor do Rosário Mesquita Furtado, enquanto Sr.ª 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 nova estratégia, devidamente articulada entre a Sr.ª Inspetora-Geral e o Sr. Ministro, que a 

tutela, é de simplificação, clareza e mudança de ciclo. Dela têm decorrido, desde logo, uma 

série de ajustamentos que têm ser prosseguidos no ciclo de gestão 2015-2020, numa 

perspetiva de melhoria contínua. Foram definidas 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, melhoria 

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

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

simplificação e inovação organizacional.  

 

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

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 

apreciação, a Lic. Leonor do Rosário Mesquita Furtado, enquanto Sr.ª Inspetora-Geral, 

considerou ser necessário rever alguns dos objetivos estratégicos desta Inspeção Geral, sem, 

todavia, perder o foco na eficiência, eficácia e qualidade, propondo a alteração da carta de 

missão. 

 

Deste modo, a Carta de Missão aprovada tem 8 objetivos estratégicos (4 objetivos de eficácia; 

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

e 26 indicadores. 
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15 dos objetivos foram superados e  9 cumpridos, 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 

(SIADAP), relativamente ao seu quadro de avaliação e responsabilização (QUAR) de 2015, a 

IGAS obteve resultado de BOM por Despacho proferido pelo Senhor Ministro da Saúde.  

Relativamente ao QUAR de 2016 a IGAS obteve resultado de BOM por Despacho proferido 

pelo Senhor Ministro da Saúde.  

No que diz respeito ao QUAR de 2017 os resultados alcançados em refletem um Desempenho 

BOM, tendo a IGAS proposto esta menção qualitativa. 
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TABELA SINTÉTICA DA CONCRETIZAÇÃO DA CARTA DE MISSÃO  

Objetivo Indicador 
Peso 

(%) 
Meta 

Calenda

rização 
Concretização 

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 

100 2/ano 
2015-

2019 
Superação 

1.2. Incrementar o esforço 

de controlo de auditoria   

Volume de fluxos 

financeiros 

controlados (% da 

dotação orçamental 

do MS) para o 

quinquénio   

65 
1287 

M€ 

2015-

2019 

Superação 

Nº médio de ações 

de Auditoria 

desenvolvidas 

anualmente 

65 20/ano 
2015-

2019 

1.3.Incrementar o esforço 

no combate à fraude e ao 

desperdício 

Nº médio de 

medidas/ações 

desenvolvidas 

anualmente - 

Prevenção e 

Repressão 

100 6/ano 
2016-

2019 
Superação 

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 

100 2 
2015-

2019 
Superação 
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Objetivo Indicador 
Peso 

(%) 
Meta 

Calenda

rização 
Concretização 

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 

100 2/ano 
2015-

2019 
Superação 

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    

100 
75%/an

o 

2015-

2019 
Superação 

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 

100 anual 
2015-

2019 
Cumprimento 

2.4. Desmaterializar e 

reforçar o controlo dos 

processos e da atividade       

% média anual de 

execução das 

medidas anualmente 

previstas 

100 80% 
2015-

2019 
Superação 

3.1. Realizar 

workshops/seminários/me

sas redondas 

interinstitucionais sobre 

matérias de competência 

da IGAS   

Nº médio de 

atividades 

desenvolvidas 

anualmente 

100 2/ano 
2016-

2019 
Superação 

3.2. Desenvolver e 

atualizar os conteúdos da 

página web 

Periodicidade de 

atualização ou 

desenvolvimento de 

conteúdos web 

100 mensal NA Cumprimento 
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Objetivo Indicador 
Peso 

(%) 
Meta 

Calenda

rização 
Concretização 

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 

100 2/ano 
2016-

2019 
Superação 

4.1. Desenvolver 

contactos diretos com 

outras instituições e 

serviços congéneres 

correlacionados com a 

atividade da IGAS                                                 

Nº médio de 

atividades 

desenvolvidas 

anualmente 

100 3/ano 
2015-

2019 
Superação 

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 

100 3/ano 
2016-

2019 
Cumprimento 

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 corrupção 

100 2/ano 
2015-

2019 
Superação 

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 

100 2/ano 
2015-

2019 
Cumprimento 

5.3. Desenvolver o 

repositório digital do 

conhecimento 

organizacional 

% média anual de 

execução das 

medidas anualmente 

previstas 

100 80% 
2015-

2019 
Superação 
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Objetivo Indicador 
Peso 

(%) 
Meta 

Calenda

rização 
Concretização 

6.1. Melhorar a 

articulação com a 

comunicação social 

enquanto veículo de 

difusão de informação 

pública 

Nº médio de 

medidas 

desenvolvidas 

anualmente 

100 2/ano 
2016-

2019 
Superação 

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 

100 1/ano 
2015-

2019 
Superação 

6.3. Elaborar e 

disponibilizar sumários 

analíticos da atividade 

Periodicidade de 

disponibilização de 

sumários anlíticos da 

atividade 

100 
semestr

al 

2015-

2019 
Cumprimento 

7.1. Incrementar a 

cooperação com serviços 

congéneres da EU e 

outros fora;      

Nº médio de 

atividades 

desenvolvidas 

anualmente 

100 2/ano 
2015-

2019 
Cumprimento 

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 

100 2017 
2015-

2017 
Cumprimento 

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 

100 2/ano 
2015-

2019 
Cumprimento 

8.1. Promover a discussão 

relativa aos valores 

bioéticos                                               

Periodicidade de 

realização de 

conferência/seminári

o ou outra atividade 

relacionada com o 

tema 

100 bienal 
2016-

2019 
Cumprimento 
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Objetivo Indicador 
Peso 

(%) 
Meta 

Calenda

rização 
Concretização 

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 

100 2/ano 
2016-

2019 
Superação 

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 

100 1/ano 
2016-

2019 
Não aplicável 
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TABELA DESCRITIVA DE RESULTADOS DA CARTA DE MISSÃO  

 

Objetivo Indicador Meta 
Período 

temporal 
Resultados 

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 

2/ano 
2015-

2019 

Até ao final de 2017 foram desenvolvidas 12 medidas (3,5 e 4) para promoção do bom 

funcionamento do Grupo: 

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

2) Realização de três reuniões do Grupo; 

3) Emissão de duas instruções e uma recomendação; 

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

5) Realização de uma reunião com os Auditores Internos do MS e SNS; 

6) Aprovação do 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; 

8) Emissão de Instruções do Grupo;  

9) Constituição de três Grupos de Trabalho; 

10) Elaboração e aplicação de um questionário para caracterização do Sistema de 

Controlo Interno no MS; 

11) Concertação de objetivos do controlo interno, e os respetivos indicadores de medida, 

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

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

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. 
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Objetivo Indicador Meta 
Período 

temporal 
Resultados 

1.2. Incrementar o esforço 

de controlo de auditoria 

Volume de fluxos 

financeiros 

controlados (% da 

dotação orçamental do 

MS) para o quinquénio 

1.287

M€ 

2015-

2019 

Até final de 2017 a IGAS desenvolveu ações direcionadas ao controlo de 2.345 M€, num 

montante controlado de 257.984.933 €.  

A este esforço de controlo próprio, acresce o obtido no âmbito do GCCI, num volume 

controlado de 1.938 M€. 

Nº médio de ações de 

Auditoria 

desenvolvidas 

anualmente 

20/ano 
2015-

2019 
Até ao final de 2017 foram desenvolvidas 62 auditorias (23,18 e 20). 

1.3.Incrementar o esforço 

no combate à fraude e ao 

desperdício 

Nº médio de 

medidas/ações 

desenvolvidas 

anualmente - 

Prevenção e Repressão 

6/ano 
2016-

2019 

Entre 2016 e 2017 foram desenvolvidas 14 medidas/ações (7 e 7): 

1) Organização de um workshop sobre as relações entre os media e a Inspeção-Geral, 

no intuito de melhorar a comunicação com este importante meio de difusão da ação 

da IGAS; 

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

Saúde); 

3) Revisão e aligeiramento do seu Manual de Ação Disciplinar; 

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

Saúde dos Açores e da Madeira; 

5) Elaboração de um manual de procedimentos de auditoria em contratação; 

6) Elaboração de um manual de auditoria da IGAS; 

7) Criação da Equipa Multidisciplinar 3 - Controlo dos Procedimentos de Contratação 

Pública. 

8) Divulgação do Manual da Ação Disciplinar; 

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

10) Divulgação das matrizes e o mapa de risco temático para a área da Saúde, que está 

em construção na IGAS, com base nos resultados dos processos inspetivos; 
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Objetivo Indicador Meta 
Período 

temporal 
Resultados 

11) Entrada em funcionamento o novo website da IGAS; 

12) Divulgação de legislação temática no website da IGAS; 

13) Elaboração e publicitação, no website da IGAS, informações síntese das ações 

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

desenvolvida; 

14) Manutenção da Equipa Multidisciplinar 3 - Controlo dos Procedimentos de 

Contratação Pública e criação da Equipa Multidisciplinar 4 - Controlo do 

Desempenho das Entidades Públicas na Monitorização e Avaliação dos Contratos. 

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 
2015-

2019 

Até ao final de 2017 foram desenvolvidas mais de 2 ações anualmente por forma a 

incrementar o esforço da garantia da salvaguarda do acesso aos cuidados de saúde e de 

redução das desigualdades (4,14 e 4): 

1) No âmbito da temática acesso aos cuidados de saúde no SNS foram desenvolvidas 4 

ações inspetivas; 

2) No âmbito da temática acesso aos cuidados de saúde no SNS foram desenvolvidas 

14 ações inspetivas; 

3) No âmbito da temática acesso aos cuidados de saúde no SNS foram desenvolvidas 4 

ações inspetivas. 

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 

2/ano 
2015-

2019 

Até ao final de 2017 foram desenvolvidas mais de 10 ações (3,6,2): 

1) Manual de Ação Disciplinar; 

2) Regulamento da Atividade Inspetiva da IGAS; 

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

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 
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Objetivo Indicador Meta 
Período 

temporal 
Resultados 

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. 

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 

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% e 91%). 

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 

anual 
2015-

2019 

Até ao final de 2017 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 Prevenção de Riscos de 

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; 
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Objetivo Indicador Meta 
Período 

temporal 
Resultados 

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

6) Padronização e na normalização de metodologias: foram sistematizados seis 

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 infrações conexas). 

2.4. Desmaterializar e 

reforçar o controlo dos 

processos e da atividade 

% média anual de 

execução das medidas 

anualmente previstas 

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 de efetuar o 

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; 
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temporal 
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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 definição, para o 

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 execução da atividade 

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 da 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. 
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Período 

temporal 
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17) Elaboração da Matriz Temática de Intervenção, com vista ao preenchimento do 

Mapa de Risco da Saúde; 

18) Reorganização das Equipas Multidisciplinares e dos postos de trabalho de forma a 

acomodar os novos inspetores e dotá-los de instrumentos; 

19) Revisão do sistema informático de gestão documental e processual; 

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

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

inspetiva; 

22) Reformulação do repositório digital do conhecimento da IGAS, base de dados de 

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

de sumários e descritores para 235 fichas; 

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

para o efeito; 

24) Criação das fichas síntese dos processos e criação e disponibilização das 

informações síntese das ações com vários processos.  

25) Implementação do novo Sistema Informático de Gestão Documental e Processual; 

26) Elaboração de manuais, regulamentos, e outras instruções internas, com vista à 

padronização e normalização de procedimentos, inspetivos e da área de suporte; 

27) Aprovação das matrizes e do modelo para o Mapa de Risco Temático da IGAS para 

a área da Saúde. 

3.1. Realizar 

workshops/seminários/mes

as redondas 

interinstitucionais sobre 

matérias de competência da 

IGAS 

Nº médio de atividades 

desenvolvidas 

anualmente 

2/ano 
2016-

2019 

Até ao final de 2017 foram desenvolvidas 10 atividades (4,3 e 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; 
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temporal 
Resultados 

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 Inspeção-

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

dos Enfermeiros, entre outras: 

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

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 Seminário 

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

3.2. Desenvolver e 

atualizar os conteúdos da 

página web 

Periodicidade de 

atualização ou 

desenvolvimento de 

conteúdos web 

mensal NA 

Até ao final de 2017 desenvolvidos ou atualizados mensalmente os conteúdos da página 

web, nomeadamente: 

1) Limpeza de conteúdos; 

2) Atualização da informação institucional e relativa aos instrumentos de gestão; 

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) Atualização da informação institucional e relativa aos instrumentos de gestão; 

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

de RH para a IGAS, que é mantido permanentemente atualizado; 

9) Reformulação e atualização do item relativo aos instrumentos de gestão, com a 
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temporal 
Resultados 

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

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

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

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

11) Tipificação e disponibilização de FAQ; 

12) Entrada em funcionamento do novo website da IGAS; 

13) Divulgação legislação temática no website da IGAS; 

14)  Elaboração e publicitadas, no website da IGAS, informações síntese das ações 

inspetivas 2016/2017; 

15) Elaboração e publicação de outros documentos de análise baseados na atividade 

inspetiva desenvolvida. 

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 

2/ano 
2016-

2019 

Até ao final de 2017 foram desenvolvidas 9 atividades (3,3 e 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 seu Manual de Ação Disciplinar; 

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

6) Monitorização e acompanhamento de processos de natureza disciplinar; 

7) Divulgação o Manual da Ação Disciplinar; 

8) Desenvolvimento de ações inspetivas, planeadas, ao Exercício do poder disciplinar 

pelo empregador. 
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4.1. Desenvolver contactos 

diretos com outras 

instituições e serviços 

congéneres correlacionados 

com a atividade da IGAS 

Nº médio de atividades 

desenvolvidas 

anualmente 

3/ano 
2015-

2019 

Até ao final de 2017, foram realizadas 11 atividades (4, 3 e 4), designadamente: 

1) Assinatura de protocolos: 

-  SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (2015); 

-  Inspeção-Geral da Defesa Nacional (IGDN) (2016); 

-  CEJ – Centro de Estudos Judiciários (2016); 

-  IDEFF - Instituto Direito Economico Financeiro e Fiscal (2016); 

-  Entidade Reguladora da Saúde (ERS) (2016);  

-  Ordem dos Médicos (2016); 

-  Ordem dos Enfermeiros (2016);  

-  Ordem dos Farmacêuticos (2016);  

-  APAH - Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (2017); 

-  Ordem dos Nutricionistas (2017); 

-  Ordem dos Médicos Dentistas (2017); 

-  Instituto de História Contemporânea (2017). 

2) Cooperação nacional e internacional: 

-  Participou numa missão internacional à Comunidade Cipriota Turca ao abrigo 

do programa TAIEX (2015); 

-  Participação numa missão de diagnóstico do MS a Díli (2015); 

-  Participação numa missão de diagnóstico do MS a Maputo (2015); 

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

Bissau (2015). 

3) Eventos de cooperação /colaboração; mesas redondas: 

-  Receção e 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 
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Internacional (2015); 

-  Participação nas breakout-sessions da 11ª EHFCN Conference (2015); 

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

(2015); 

-  Intervenção na apresentação do "Balanço das Atividades do Combate à Fraude 

na área da Saúde", no Auditório da Administração Central do Sistema de Saúde 

(2015); 

-  Participação ativa nas Mesas Redondas do Conselho Coordenador do SCI 

(2016); 

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

(2016); 

-  O Meeting com os Auditores Internos do MS e SNS no âmbito do GCCI (2016); 

-   Participação na Abertura Solene da Conferência sobre Gestão de Serviços de 

Saúde, organizada pela Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria (2016); 

-   Presidência da sessão de abertura de um Top & Fast Meeting promovido pela 

Associação Portuguesa de Engenharia e Gestão da Saúde em colaboração com 

um conjunto representativo de hospitais da região norte (2016); 

-   Participação no evento “Criminalidade na saúde - Estratégias de Combate, 

Resultados e Desafios”, coorganizada pelo Ministério da Saúde e pela Polícia 

Judiciária (2016); 

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

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

SPMS (2016); 

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

Ministério da Saúde, um Seminário sobre Contratação Pública (2017); 

-  Coorganização com a APEGSAUDE, o Seminário sobre Responsabilidade 

Financeira - Consequências da Gestão, num Auditório da Polícia Judiciária 

http://www.apegsaude.org/QuemSomos/tabid/316/language/pt-PT/Default.aspx
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(2017); 

-  Organização em parceria com o Instituto de História Contemporânea de um 

Seminário relativo à História dos Serviços de Inspeção na área da Saúde (2017); 

-  Representação no Encontro SPERAE, tendo a intervenção versado a temática da 

Avaliação do Funcionamento; Incumprimento e Fiscalização das Estruturas 

Residenciais para Idosos (ERPI) (2017); 

-  Representação no 12th EHFCN Conference, Future Challenges in Europe to 

counter waste and fraud in healthcare, organizada pela EHFCN
1
, (2017); 

-  Representação na Conferência Anual e na Assembleia Geral da Rede de Contato 

Contra a Corrupção (EPAC
2
/EACN

3
), organizada em conjunto com a Inspeção-

Geral da Administração Interna (IGAI) (2017); 

-  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 

prevenção da Violência em Adultos da ação de Saúde sobre Género, Violência e 

Ciclo de Vida (2017); 

4) Cooperação nacional e internacional 

-  Promoção de diversas reuniões com entidades parceiras como a Inspeção-Geral 

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

dos Enfermeiros, entre outras (2015). 

-  Realização de ações de formações abertas à participação das Inspeções 

Regionais de Saúde dos Açores e da Madeira (2016);  

-  Realização de diversas reuniões com entidades parceiras designadamente com o 

Centro de Estudos Judiciários, Ordem dos Enfermeiros, e outras (2016); 

                                                 
1 European Healthcare Fraud & Corruption Network 
2
 European Partners against Corruption 

3
 European contact-point network against corruption 
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-  Participação no Grupo de Trabalho para a Metrologia na Saúde, da Comissão 

Setorial da Saúde do Instituto Português da Qualidade (2016); 

-  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 Ordenamento do Território (2016); 

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

(2016): 

-  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; 

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

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

dos contatos estabelecidos, não se verificaram desenvolvimentos significativos 

nas respostas aos contatos efetuados com vista ao estabelecimento de parcerias, 

mormente por questões de limitação de recursos e de meios.  

5) Execução de protocolos celebrados com: 

-  Direção Geral da Saúde (2017); 

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

Madeira (2017); 

-  Conselho Nacional Procriação Medicamente Assistida (2017); 

-  Ordem dos Farmacêuticos (2017); 

-  Inspeção-Regional de Saúde, da Região Autónoma dos Açores (2017); 

-  Inspeção-Geral da Defesa Nacional (2017); 

-  Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa (2017); 

-  Ordem dos Médicos Dentistas (2017); 
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-  Centro de Estudos Judiciários (2017); 

-  Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (2017). 

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 

3/ano 
2016-

2019 

Até ao final de 2017 foram desenvolvidas 6 ações inspetivas conjuntas (3 e 3) com: 

1) A Inspeção Geral da Defesa Nacional;  

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

Território (2016 e 2017); 

3) A AM das FA;  

4) O INFARMED. 

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 

2/ano 
2015-

2019 

Até ao final de 2017 foram desenvolvidas 9 medidas/ ações direcionadas à prevenção da 

fraude e/ou da corrupção (2;4 e 3): 

1) Intervenção na sessão de apresentação do "Balanço das Atividades do Combate 

à Fraude na área da Saúde"; 

2) 36 Processos instaurados relacionados com o combate à fraude em 2015; 60 em 

2016 e em 2017; 

3) Criação na IGAS o NACI; 

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

na Saúde; 

5) Divulgação de análises estatísticas relacionadas com o combate à fraude; 

6) 60 Processos instaurados relacionados com o combate à fraude em 2016; 

7) Participação no encontro Noites na Ordem da Ordem dos Farmacêuticos, onde 

a intervenção da IGAS versou sobre “Os serviços inspetivos, o direito à 

proteção da saúde e o combate à fraude; 

8) Representação na Conferência Anual e na Assembleia Geral da Rede de 

Contato Contra a Corrupção (EPAC
4
/EACN

5)
, organizada em conjunto com a 

Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI); 

                                                 
4
 European Partners against Corruption 
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9) 60 Processos instaurados relacionados com o combate à fraude em 2017.  

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 

2/ano 
2015-

2019 

Nestes três primeiros anos foram realizadas 5 auditorias aos SCI de organismos do 

Ministério da Saúde, numa média de 1,7.  

5.3. Desenvolver o 

repositório digital do 

conhecimento 

organizacional 

% média anual de 

execução das medidas 

anualmente previstas 

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 dossiers permanentes das entidades 

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) Implementação do Sistema de Gestão Documental e de Processos. 

6.1. Melhorar a articulação 

com a comunicação social 

enquanto veículo de 

difusão de informação 

pública 

Nº médio de medidas 

desenvolvidas 

anualmente 

2/ano 
2016-

2019 

Apesar de a carta de Missão não contemplar medidas para o ano de 2015, no final do 

triénio foram desenvolvidas ou mantidas 7 medidas (2, 3 e 2) com o intuito de melhorar 

a articulação com a comunicação social enquanto veículo de difusão de informação, 

nomeadamente: 

1) Melhoramento da articulação com a comunicação social enquanto veículo de 

difusão de informação pública e centralizamos as relações públicas e 

                                                                                                                                                                                                                                           
5
 European contact-point network against corruption 
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internacionais na Divisão de Controlo da Atividade e Planeamento; 

2) Realização de um workshop sobre as relações entre os media e a Inspeção-Geral; 

3) Criação de um canal de Resposta centralizada e atempada a pedidos de 

informação solicitados por jornalistas em 2015, tendo mantido este canal em 

2016 e 2017; 

4) Disponibilização permanentemente atualizada de informação no website da 

IGAS desde 2016, mantendo-se também em 2017. 

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 

1/ano 
2015-

2019 

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

workshop (em 2016) e concedeu 5 entrevistas (2 em 2016 e 3 em 2017). 

6.3. Elaborar e 

disponibilizar sumários 

analíticos da atividade 

Periodicidade de 

disponibilização de 

sumários anlíticos da 

atividade 

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 entidades 

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 e 2016; 

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; 
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Objetivo Indicador Meta 
Período 

temporal 
Resultados 

9) Informações síntese das ações com vários processos. 

10) A informação vai sendo disponibilizada duas vezes por semestre. Apenas os 

indicadores para o Portal da Transparência são de frequência trimestral. 

7.1. Incrementar a 

cooperação com serviços 

congéneres da EU e outros 

fora; 

Nº médio de atividades 

desenvolvidas 

anualmente 

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 triénio em 6: 

1) Aguarda-se a assinatura um Protocolo de Colaboração com a Inspeção-Geral de 

Saúde da República da Guiné-Bissau; 

2) Participação na EHFCN Open House (European Healthcare Fraud and Corruption 

Network), em Praga, a 4 e 5 de junho de 2015 que incluiu a reunião da Assembleia 

Geral da EHFCN, a workshop “EHFCN Powerhouse”, e uma Mesa Redonda 

Internacional; 

3) Participação nas breakout-sessions da 11ª EHFCN Conference; 

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

Saúde (EHFCN – European Healthcare Fraud & Corruption Network) no Auditório 

da PJ; 

5) Participação na  12th EHFCN Conference, Future Challenges in Europe to counter 

waste and fraud in healthcare, organizada pela EHFCN
6
; 

6) Participação na Conferência Anual e na Assembleia Geral da Rede de Contato 

Contra a Corrupção (EPAC
7
/EACN

8
), organizada em conjunto com a Inspeção-

Geral da Administração Interna (IGAI). 

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

8
 European contact-point network against corruption 
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Objetivo Indicador Meta 
Período 

temporal 
Resultados 

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 

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: 

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 

2/ano 
2015-

2019 

A IGAS participou em 6 instâncias internacionais (2;2 e 2): 

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  EHFCN Conference; 

3) Participação na Cross-border healthcare; 

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

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 EHFCN
9
; 

6) Presença na Conferência Anual e na Assembleia Geral da Rede de Contato Contra a 

Corrupção (EPAC
10

/EACN
11

), organizada em conjunto com a Inspeção-Geral da 

Administração Interna (IGAI). 

8.1. Promover a discussão 

relativa aos valores 

bioéticos 

Periodicidade de 

realização de 

conferência/seminário 

ou outra atividade 

bienal 
2016-

2019 

Tendo em conta a periocidade bienal, em 2017, a IGAS desenvolveu uma ação inspetiva 

na temática controlo de infeção e de contágio. 

                                                 
9 European Healthcare Fraud & Corruption Network 
10

 European Partners against Corruption 
11

 European contact-point network against corruption 

https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/overview_en
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Objetivo Indicador Meta 
Período 

temporal 
Resultados 

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 

2/ano 
2016-

2019 

Apesar da carta de Missão não prever resultado para 2015, no final do triénio a IGAS 

desenvolveu 27 ações (7, 9 e 11) que contribuem para a promoção da prevenção e o 

combate à fraude.  

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

Fraude na área da Saúde” 

2) Auditorias sobre o circuito do medicamento; 

3) 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; 

4) Participação nas breakout-sessions da 11ª EHFCN Conference; 

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

6)  Intervenção na apresentação do "Balanço das Atividades do Combate à Fraude na 

área da Saúde";. 

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

8) Realização de uma reunião com os Auditores Internos do MS e SNS; 

9) Aprovação do novo Regulamento do GCCI e novo Modelo de Articulação 

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

Focais; 

10) Realização de reuniões do GCCI com regularidade; 

11) Emissão de Instruções do Grupo com regularidade; 

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

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

13) Divulgação das análises estatísticas relacionadas com o combate à fraude; 

14) Realização de um meeting com os Auditores Internos do MS e SNS no âmbito do 
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Objetivo Indicador Meta 
Período 

temporal 
Resultados 

GCCI; 

15) Constituição de  três Grupos de Trabalho para o desenvolvimento em conjunto de 

tarefas e estudos específicos no âmbito do Grupo; 

16) Elaboração e aplicação de um questionário para caracterização do Sistema de 

Controlo Interno no MS; 

17) Concertação dos objetivos do controlo interno, e os respetivos indicadores de 

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

18) Divulgação de metodologias de auditoria à contratação no âmbito do GCCI e 

também promovidos dois seminários: 

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

à contratação no SNS; 

-  Sobre responsabilidade financeira, coorganizado com a APEG Saúde,  

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

20) 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; 

21) Promoção no âmbito do Grupo Coordenador do Controlo Interno Integrado do 

Ministério da Saúde, um Seminário sobre Contratação Pública  

22) Coorganização com a APEGSAUDE, o Seminário sobre Responsabilidade 

Financeira - Consequências da Gestão 

23) Representação na 12th EHFCN Conference, Future Challenges in Europe to counter 

waste and fraud in healthcare, organizada pela EHFCN
12

; 

24) Representação na Conferência Anual e na Assembleia Geral da Rede de Contato 

Contra a Corrupção (EPAC
13

/EACN
14

); 

                                                 
12 European Healthcare Fraud & Corruption Network 
13

 European Partners against Corruption 
14

 European contact-point network against corruption 
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Objetivo Indicador Meta 
Período 

temporal 
Resultados 

25) Realização de Ações inspetivas no âmbito do combate à fraude em 2015, 2016 e 

2017 

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 

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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CONCLUSÃO 

 

A monitorização do cumprimento da carta de missão, no triénio 2015-2017, da Lic. 

Leonor do Rosário Mesquita Furtado, Inspetora 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 novo ciclo de gestão 

tendo sido cumpridos 9 e superados 15 objetivos estratégicos previamente definidos. 

 

No próximo biénio, a linha estratégica da IGAS será de continuidade do trabalho até 

agora desenvolvido por forma a alcançar a plenitude da inovação organizacional 

introduzida. 
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ANEXO – CONCRETIZAÇÃO DETALHADA DA CARTA DE MISSÃO 

2015-2019 

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 

 

IND. Nº médio de medidas tomadas anualmente para promoção do bom funcionamento 

do Grupo 

Meta: 2/ano; Superação:> 2/ano;  

Resultado: 2015:3; 2016: 5; 2017: 4. 

 

2015 

1. Ficou estabelecida a realização de reuniões periódicas (trimestrais) a partir de 

Setembro; 

2. Foram realizadas três reuniões do Grupo (março, setembro e dezembro), onde foi 

apresentado um balanço da Atividade e discutidas novas estratégias de atuação e 

reorganização futuras; 

3. Foram emitidas duas instruções e uma recomendação, relativas à atividade a 

desenvolver no ano e ao reporte da atividade do Grupo. 

2016 

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

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

3. Foi aprovado novo Regulamento do GCCI e novo Modelo de Articulação 

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

Focais; 
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4. Foram realizadas reuniões do GCCI com regularidade, assegurando o 

acompanhamento constante das atividades planeadas e executadas (nelas foi 

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

Balanço da Atividade 2016, as Ações Perspetivadas para 2017) e para discussão de 

inovações a desenvolver; 

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

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

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

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

2017). 

O novo Regulamento estabelece um modelo de articulação baseado em Pontos 

Focais. Este modelo de funcionamento, não confundindo necessariamente quem 

centraliza as comunicações e informações com quem desenvolve os trabalhos no seio 

de cada entidade, traz maior maleabilidade à distribuição interna de tarefas 

minimizando simultaneamente a hipótese de dispersão da informação.  

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

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

sua articulação quer com os Auditores Internos do MS, quer com o Grupo 

Coordenador do SCI. 

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

como uma equipa de projeto e desenvolve a atividade de articulação interna entre a 

Inspetora Geral, o GCCI, o Grupo de Trabalho da Prevenção da Fraude do MS, os 

Chefes de Equipa Multidisciplinar da IGAS, os Auditores Internos do MS e a Divisão 

de Controlo da Atividade e Planeamento da IGAS.  

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

do Grupo constitui um dos pontos mais gratificantes da atividade da IGAS em 2016. 

A destacar: 

• O novo logotipo e imagem do GCCI 
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• O novo modelo provou ser um sucesso, 

traduzindo-se numa designação de Pontos Focais e de 

reporte de informações de quase 100% 

A forte adesão dos auditores internos das entidades do 

MS/SNS e das entidades membros do Grupo 

2017 

1. Foram constituídos, e permanecem em funcionamento três Grupos de Trabalho, 

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

Grupo Coordenador, para o desenvolvimento em conjunto de tarefas e estudos 

específicos no âmbito do Grupo; 

2. Foi elaborado e aplicado um questionário para caracterização do Sistema de 

Controlo Interno no MS; 

3. Foram concertados os objetivos do controlo interno, e os respetivos indicadores 

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

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

também promovidos dois seminários: 

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

contratação no SNS; 

• Sobre responsabilidade financeira, coorganizado com a APEG Saúde, 

vocacionado para Presidentes de Conselhos de Administração, Vogais com 

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

 

 

1.2  Incrementar o esforço de controlo de auditoria 

 

IND. Volume de fluxos financeiros controlados (% da dotação orçamental do MS) para 

o quinquénio 

Meta: 1287M€ (2015: 3,25%; 2016:3,26%; 2017: 3,27%; 2018:3,28%; 2019:3,30%); 

Superação: 1289 M€; Resultado: 2015: 1.453.076.011 €; 2016: 271.950.768 €; 2017: 

471.106.529 €; 
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Até final de 2017 a IGAS desenvolveu ações direcionadas ao controlo de 2.345 M€, 

num montante controlado de 257.984.933 €. A este esforço de controlo próprio, 

acresce o desenvolvido do GCCI, num volume controlado de 1.938 M€ da dotação 

orçamental para o MS. 

 

IND. Nº médio de ações de Auditoria desenvolvidas anualmente 

Meta: 20/ano; Superação:> 20/ano;  

Resultado: 2015:23; 2016: 18; 2017: 20. 

 

Quanto a este indicador há a referir tratar-se do número de auditorias, independentemente 

da sua tipologia quanto ao âmbito, natureza, objetivo ou objeto. Em 2016 a IGAS 

canalizou o esforço de auditoria no sentido de concluir as ações pendentes, iniciadas em 

anos anteriores. Entende-se que o prolongamento das ações no tempo acarreta o risco de 

perda da sua eficácia por extemporaneidade. Assim, além de concluir as ações pendentes, 

passou-se a monitorizar a sua duração e estabeleceram-se, em QUAR, objetivos relativos 

a essa duração. 

Foram desenvolvidas 62 auditorias. 

 

 

1.3  Incrementar o esforço no combate à fraude e ao desperdício  

 

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

Meta: 6/ano; Superação:> 6/ano;  

Resultado: 2015: não aplicável; 2016: 7; 2017: 7 

 

2016 

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

no intuito de melhorar a comunicação com este importante meio de difusão da ação 

da IGAS, entendendo-se que a difusão do trabalho da IGAS tem um impacto 
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preventivo e dissuasor nas condições favoráveis à ocorrência da fraude e do 

desperdício; 

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

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

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

ser divulgado em sessões formativas junto das entidades do SNS durante 2017; 

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

de Saúde dos Açores e da Madeira, de forma a apoiar também estes parceiros 

institucionais no combate à fraude e ao desperdício nestas regiões; 

5. Foi elaborado um manual de procedimentos de auditoria em contratação; 

6. Foi elaborado um manual de auditoria da IGAS; 

7. Foi determinada a criação da Equipa Multidisciplinar 3 - Controlo dos 

Procedimentos de Contratação Pública. 

2017 

1. Foi divulgado o Manual da Ação Disciplinar; 

2. Foram divulgadas as metodologias de auditoria à contratação no âmbito do 

GCCI; 

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

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

inspetivos; 

4. Entrou em funcionamento o novo website da IGAS; 

5. Foi divulgada legislação temática no website da IGAS; 

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

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

inspetiva desenvolvida; 

7. Manutenção da Equipa Multidisciplinar 3 - Controlo dos Procedimentos de 

Contratação Pública e criação da Equipa Multidisciplinar 4 - Controlo do 

Desempenho das Entidades Públicas na Monitorização e Avaliação dos 

Contratos. 
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Ilustração 1 - Ações inspetivas de combate à fraude/2016-2017 mês 

 

 

 

1.4  Incrementar o esforço de garantia de salvaguarda do acesso aos 

cuidados de saúde e de redução das desigualdades 

 

IND. Nº médio de medidas/ações desenvolvidas anualmente  

Meta: 2/ano; Superação:>2/ano;  

Resultado: 2015: 4; 2016: 14; 2017: 4  

 

2015 

No âmbito da temática acesso aos cuidados de saúde no SNS foram desenvolvidas 4 

ações (2 APU + 1 INS + 1P). 

2016 

No âmbito da temática acesso aos cuidados de saúde no SNS foram desenvolvidas 14 

ações (5 AUD + 9 ESC). 
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2017 

No âmbito da temática acesso aos cuidados de saúde no SNS foram desenvolvidas 4 

ações (3 AUD + 1 INQ). 

 

 

2.1 Padronizar e normalizar de metodologias na realização das ações 

inspetivas em geral 

 

IND. Nº médio de Regulamentos, manuais ou formas de normalização da atuação 

desenvolvidas anualmente 

Meta: 2/ano; Superação:> 2/ano;  

Resultado: 2015: 3; 2016: 5; 2017: 2 

 

2015 

1. O Manual de Ação Disciplinar; 

2. Regulamento da Atividade Inspetiva da IGAS; 

3. Revisão do Regulamento dos Procedimentos da IGAS, aprovado pelo Despacho 

nº 3786/2008; 

Procedeu-se ainda, à 1ª fase da normalização de documentos (administrativos) e 

disponibilização de modelos na Intranet; 

2016 

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

âmbito do GCCI); 

2. O manual de procedimentos gerais de auditoria (em revisão externa); 

3. A elaboração do Léxico Operacional; 

4. A elaboração e publicação do Regulamento do Período Experimental para 

integração na Carreira Especial Inspeção; 

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

IGAS e a revisão das modalidades horárias atribuídas aos funcionários; 
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6. A emissão de vários despachos e orientações internas para uniformização e 

clarificação e procedimentos. 

2017 

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

atividade de suporte, numa melhor compreensão e clareza de papéis e de 

responsabilidades, bem como na melhoria contínua conseguida a partir de uma 

atitude pró-ativa.  

Quanto ao indicador relativo à elaboração de regulamentos ou manuais de 

procedimentos da área operativa foi estabelecida a meta de dois, tendo em conta a 

necessidade de continuar a já iniciada padronização da atuação na área inspetiva. 

Como tal, foram desenvolvidos dois manuais: 

1. O Manual de Procedimentos de Contraordenação; 

2. O Manual de boas práticas de Inspeção. 

 

 

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 

 

IND. % Média de colaboradores anualmente abrangidos em ações de formação 

Meta: 75%/ano;  

Superação:> 75%; Resultado: 2015:95%;2016:99%; 2017: 91% 

 

2015 

Valorizar a qualidade e eficiência dos recursos humanos (RH) foi outra das apostas 

da IGAS no ano de 2015. Foram ministradas 45 ações de formação, para um total de 

77 trabalhadores
15

, correspondendo a 404 horas de formação
16

. 

                                                 
15

 Note-se que não estão contabilizados três trabalhadores que se mantinham de baixa prolongada. 
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(73 colaboradores frequentaram ações de formação) 

2016 

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

experimental na IGAS, tendo sido publicado o Regulamento deste período 

experimental para integração na Carreira Especial Inspeção.  

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

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

trabalhadores da IGAS beneficiaram de formação no ano de 2016. 

2017 

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

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

formação ou de caráter formativo, internas e externas.  

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

de 2017. 

 

 

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 

 

IND. Periodicidade de monitorização e atualização dos instrumentos de prevenção de 

riscos a nível ético 

Meta: anual; Superação: desenvolvimento de outros instrumentos;  

Resultado: 2015: Realizado; 2016: Realizado; 2017: Realizado 

 

2015 

1. A criação e aplicação interna de um Diagnóstico do Sistema de Controlo Interno 

e de Gestão de Riscos; 

                                                                                                                                                 
16 Ressalve-se que das 45 ações de formação, sete dizem respeito à formação PACIS. No balanço social foram 

consideradas as sete como uma única ação. Também a conferência de Direito Administrativo e Financeiro integrou três 

ações, que por serem relativas ao mesmo tema, os dados constantes do Balanço Social consideram apenas uma. 
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2. A revisão, aprofundamento e alargamento do Plano de Prevenção de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas. 

2016 

1. Designação do Gestor do Processo de Gestão de Riscos do Plano de Prevenção de 

Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da IGAS; 

2. A elaboração de um novo Código de Conduta e Ética da IGAS; 

3. Monitorização do Plano de Gestão de Riscos de Gestão. 

2017 

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

normalização de metodologias. Assim, foram sistematizados seis processos de 

gestão, no sentido de serem abrangidos num Sistema de Gestão da Qualidade - 

Elaboração do Processo de Gestão de Riscos de Gestão (incluindo os de 

corrupção e infrações conexas); 

2. Monitorização do Plano de Gestão de Riscos. 

 

 

2.4  Desmaterializar e reforçar o controlo dos processos e da 

atividade 

 

IND % média anual de execução das medidas anualmente previstas 

Meta: 80% /ano; Superação: >80%;  

Resultado: 2015:100%; 2016:100%; 2017:100% 

 

2015 

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

2. A constituição de uma task force para resolução das pendências de processos de 

inquérito e disciplinares  

3. Incluiu-se no novo Regulamento da Atividade da IGAS a obrigatoriedade de 

efetuar o acompanhamento da implementação das recomendações nos devidos 
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prazos em todas as ações, tendo realizado 8 ações de seguimento das 

recomendações de auditoria; 

4. Foi adotada a 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. A contagem física dos processos, com levantamento do último ato registado, e 

propostas de agilização; 

7. Adotou-se uma nova bateria de indicadores da atividade, mais claros e concisos, 

para melhor transparência para o cidadão; 

8. Reorganizou-se a 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. Iniciou-se a 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. Reorganizaram-se as áreas operativas da IGAS e a estrutura operacional, com a 

constituição de duas equipas com funções inspetivas multidisciplinares; 

11. Foi adotada uma metodologia de planificação global/central das ações inspetivas, 

com o envolvimento dos responsáveis pelas equipas de inspeção, e definição, 

para o 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. Adotou-se a prática da divulgação interna de monitorizações de execução da 

atividade e de outros relatórios; 

13. Foi feito o 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). 
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2016 

1. Aposta no reforço da eficiência da ação disciplinar, através da monitorização dos 

processos de natureza disciplinar com instrução concluída no prazo estipulado; 

2. Adoção da 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; 

3. 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. 

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

vista ao preenchimento do Mapa de Risco da Saúde; 

5. A reorganização das Equipas Multidisciplinares e dos postos de trabalho de forma 

a acomodar os novos inspetores e dotá-los de instrumentos; 

6. A revisão do sistema informático de gestão documental e processual; 

7. A organização dos dossiers permanentes das entidades objeto de ação inspetiva; 

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

inspetiva; 

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

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

elaboração de sumários e descritores para 235 fichas; 

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

para o efeito; 
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11. Criação das fichas síntese dos processos e criação e disponibilização das 

informações síntese das ações com vários processos.  

2017 

1. Garante da eficiência da atividade inspetiva assegurando a boa continuidade 

processual através da monitorização da taxa de congestão processual (pendentes 

face aos concluídos) e do número processos de inspeção e de fiscalização que 

transitam para o ano seguinte; 

2. Continuidade no reforço da eficiência da ação disciplinar (OE4) através da 

monitorização dos processos de natureza disciplinar com instrução concluída no 

prazo e dos processos de acompanhamento de processos de natureza disciplinar 

concluídos no prazo; 

3. Implementação do novo Sistema Informático de Gestão Documental e 

Processual; 

4. Elaboração de manuais, regulamentos, e outras instruções internas, com vista à 

padronização e normalização de procedimentos, inspetivos e da área de suporte; 

5. Aprovação das matrizes e do modelo para o Mapa de Risco Temático da IGAS 

para a área da Saúde. 

 

 

3.1 Realizar workshops / seminários / mesas redondas 

interinstitucionais sobre matérias de competência da IGAS 

 

IND. Nº médio de atividades desenvolvidas anualmente 

Meta: 2; Superação: >2; 

Resultado: 2015:4; 2016: 3; 2017: 3. 

 

2015 

A carta de missão não previa resultado para este ano. 

1. A IGAS participou na EHFCN Open House (European Healthcare Fraud and 

Corruption Network), em Praga, a 4 e 5 de junho de 2015 que incluiu a reunião da 
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Assembleia Geral da EHFCN, a workshop “EHFCN Powerhouse”, e uma Mesa 

Redonda Internacional; 

2. A IGAS participou nas breakout-sessions da 11ª EHFCN Conference (Ensuring 

Financially Sustainable Healthcare in Europe – Countering fraud, waste & 

corruption) realizada em Haia nos dias 5 e 6 de novembro 2015; 

3. A IGAS teve ainda participação ativa nas duas Mesas Redondas do Conselho 

Coordenador do SCI, onde referiu, entre outros aspetos, a necessidade de revisão da 

estrutura e funcionamento do SCI (sugerindo o funcionamento num sistema mais 

ligeiro de Focal Points); a necessidade de melhor articulação com o Tribunal de 

contas no âmbito do apuramento das responsabilidades financeiras (sugerindo a sua 

participação regular como observador permanente); a necessidade de se dar 

continuidade à adoção de uma matriz de risco comum, com base na adotada pela 

IGDN.   

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 

IGDN, Inspeção Geral da Justiça, a Polícia Judiciária, ou a Ordem dos Enfermeiros, 

entre outras 

2016 

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

níveis: o reforço da cooperação e da articulação serve à atividade preventiva, 

pedagógica, de divulgação e de esclarecimento e ao reforço da articulação do próprio 

sistema de controlo interno do MS. Assim, aqui enquadramos: 

1. O workshop sobre as relações entre os media e a Inspeção-Geral, um evento que 

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

de apreço; 

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

(EHFCN – European Healthcare Fraud & Corruption Network); 

3. O meeting com os Auditores Internos do MS e SNS no âmbito do GCCI. 
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2017 

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

do Ministério da Saúde, um Seminário sobre Contratação Pública que visou 

proporcionar conhecimentos em matéria de contratação pública e de compras 

públicas e partilhar a experiência da IGAS no âmbito das ações inspetivas 

realizadas em 2016. Contaram-se 190 participantes do Ministério da Saúde e do 

Ministério Público; 

2. Foi coorganizado com a APEGSAUDE, o Seminário sobre Responsabilidade 

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

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

José Mouraz Lopes, Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas; 

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

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

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

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

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

 

 

3.2 Desenvolver e atualizar os conteúdos da página web 

 

IND. Periodicidade de atualização ou desenvolvimento de conteúdos web 

Meta: mensal; Superação: desenvolvimento de outras formas de presença na web; 

Resultado: 2015:Realizado; 2016: Realizado; 2017: Realizado. 

 

2015 

O QUAR previu também a melhoria da qualidade da informação prestada no âmbito 

da atuação da IGAS, contando como indicador de execução deste objetivo para 2015 

o número de conteúdos do website desenvolvidos ou reformulados. 
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No Plano de Atividades previu-se a introdução de melhorias como a navegabilidade e 

o design, a disponibilização de FAQ, itens relativos a áreas temáticas ou uma 

componente relacionada com a cooperação institucional. 

Ainda no domínio da informação prestada ao exterior destaca-se o esforço possível, 

dados alguns constrangimentos, de renovação do website da IGAS: 

1. A limpeza de conteúdos; 

2. A atualização da informação institucional e relativa aos instrumentos de gestão; 

3. A revisão e reorganização da componente dos normativos legais; 

4. O desenvolvimento de um item relativo a formação; 

5. A atualização da componente relativa à cooperação, acordos e protocolos. 

2016 

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

2. Atualização da informação institucional e relativa aos instrumentos de gestão; 

3. Introdução de um novo item relativo aos procedimentos concursais de 

recrutamento de RH para a IGAS, que é mantido permanentemente atualizado; 

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

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

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

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

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

estatísticos”; 

6. Tipificação e disponibilização de FAQ. 

2017 

1. Entrou em funcionamento o novo website da IGAS; 

2. Foi divulgada legislação temática no website da IGAS; 

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

ações inspetivas 2016/2017; 

4. Foram elaborados e publicitados outros documentos de análise baseados na 

atividade inspetiva desenvolvida. 
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3.3 Capacitar os serviços do SNS ou MS para o adequado exercício 

da ação disciplinar quer através de ações pedagógicas de esclarecimento 

quer no âmbito de auditorias 

 

IND. Nº médio de medidas/ações desenvolvidas anualmente 

Meta: 2/ano; Superação:>2/ano;  

Resultado: 2015:3; 2016:3; 2017:3. 

 

2015 

A carta de missão não previa resultado para este 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. Adopção da estratégia de avocar apenas alguns processos. 

2016 

1. A IGAS reviu e aligeirou o seu Manual de Ação Disciplinar; 

2. Realização de sessões formativas junto das entidades do SNS; 

3. Acompanhamento de processos de natureza disciplinar. 

2017 

1. Divulgado o Manual da Ação Disciplinar; 

2. Ações inspetivas, planeadas, ao Exercício do poder disciplinar pelo empregador; 

3. Acompanhamento de processos de natureza disciplinar. 

 

4.1 Desenvolver contactos diretos com outras instituições e serviços 

congéneres correlacionados com a atividade da IGAS 

 

IND. Nº médio de atividades desenvolvidas anualmente 

Meta: 3/ano; Superação: >3/ano;  

Resultado: 2015:4; 2016:3; 2017: 4. 
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2015 

1. A IGAS conduziu, de 3 a 15 de maio, a visita de estudo do Sr. Inspetor-geral da 

Saúde da Guiné-Bissau, nas áreas de inspeção, auditoria e fiscalização; 

2. Assinatura de protocolos: 

• A IGAS assinou um Acordo de Colaboração com os SPMS – Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde, com vista à realização de atividades 

conjuntas, destinadas à promoção de boas práticas na utilização dos sistemas 

de informação do MS/SNS, e ao desenvolvimento do programa de formação 

PACIS; 

• Aguarda assinatura um Protocolo de Colaboração entre a IGAS e a Inspeção-

Geral de Saúde da República da Guiné-Bissau, com o objetivo de fortalecer a 

cooperação no domínio da saúde, em especial na área da Inspeção, através de 

iniciativas no desenvolvimento institucional e troca de experiências, com 

destaque para a área da formação;  

• Foi feita em 2015 a proposta inicial de Protocolo de Colaboração a assinar 

entre a IGAS e a Inspeção-Geral da Defesa Nacional (IGDN), com vista à 

criação de sinergias, à partilha de informações e de boas práticas, 

contribuindo para a formação contínua, de natureza técnico-científica, entre 

inspetores.) (assinado no inicio de 2016). 

3. Mesas redondas: 

•  A IGAS participou na  EHFCN Open House (European Healthcare Fraud and 

Corruption Network), em Praga, a 4 e 5 de junho de 2015 que incluiu a 

reunião da Assembleia Geral da EHFCN, a workshop “EHFCN Powerhouse”, 

e uma Mesa Redonda Internacional; 

• A IGAS participou nas breakout-sessions da 11ª EHFCN Conference 

(Ensuring Financially Sustainable Healthcare in Europe – Countering fraud, 

waste & corruption) realizada em Haia nos dias 5 e 6 de novembro 2015; 

• A IGAS teve ainda participação ativa nas duas Mesas Redondas do Conselho 

Coordenador do SCI, onde referiu, entre outros aspetos, a necessidade de 

revisão da estrutura e funcionamento do SCI (sugerindo o funcionamento num 
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sistema mais ligeiro de Focal Points); a necessidade de melhor articulação 

com o Tribunal de contas no âmbito do apuramento das responsabilidades 

financeiras (sugerindo a sua participação regular como observador 

permanente); a necessidade de se dar continuidade à adoção de uma matriz de 

risco comum, com base na adotada pela IGDN.  

4. 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 IGDN, Inspeção Geral da Justiça, a Polícia Judiciária, ou a Ordem dos 

Enfermeiros, entre outras. 

5. Cooperação nacional e internacional: 

• A IGAS interveio na apresentação do "Balanço das Atividades do Combate à 

Fraude na área da Saúde", que decorreu no dia 22 de julho, no Auditório da 

Administração Central do Sistema de Saúde, na qual deu conta da forma de 

atuação adotada e de alguns exemplos pertinentes de intervenção que se 

traduziram em bons resultados; 

• A IGAS participou numa missão internacional à Comunidade Cipriota Turca 

ao abrigo do programa TAIEX (Technical Assistance and Information 

Exchange instrument of the European Commission), a 23 e 24 de Junho de 

2015, onde apresentou os requisitos técnicos e base legal (portuguesa e 

europeia) aplicáveis ao exercício de técnicas de Procriação Medicamente 

Assistida (PMA), bem como à autorização e funcionamento dos centros de 

PMA. Participou também numa sessão prática de trabalho com os 

representantes e futuros inspetores da Autoridade Competente a instalar, com 

estudo de casos práticos e enfoque no modelo de organização dessa futura 

Autoridade; 

• A IGAS participou, de 24 de setembro a 3 de outubro 2015, numa missão de 

diagnóstico do MS a Díli, que decorreu no seguimento da visita de uma 

delegação de Timor-Leste chefiada pela Senhora Ministra da Saúde, em maio 

de 2015, bem como da assinatura, em julho de 2014, de Protocolos de 
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Cooperação nos domínios da emergência médica, da inspeção das atividades 

em saúde, da farmácia e do medicamento e da formação/investigação; 

• Pretende-se agora elaborar um Plano de Ação, plurianual e multidisciplinar, 

fortemente centrado na capacitação institucional e na formação, que vá ao 

encontro das prioridades manifestadas pelas autoridades de Timor Leste à 

delegação portuguesa; 

• A IGAS participou, de 15 a 23 de novembro 2015, numa missão de 

diagnóstico do MS a Maputo, que decorreu no seguimento da assinatura, em 

abril de 2014, de diversos Protocolos de Cooperação nos domínios da 

emergência médica, da inspeção das atividades em saúde, da farmácia e do 

medicamento e da formação/investigação visando a capacitação técnica e a 

formação. Pretende-se agora elaborar um Plano de Ação, plurianual e 

multidisciplinar, que vá ao encontro das prioridades manifestadas pelas 

autoridades de Moçambique à delegação portuguesa. 

2016 

1. Protocolos assinados: 

• Foi assinado um Protocolo de Colaboração Institucional com a IGDN – 

Inspeção-Geral da Defesa Nacional, com vista à criação de sinergias, à 

partilha de informações e boas práticas e à formação contínua dos seus 

inspetores; 

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

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

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

das suas competências; 

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

IDEFF - Instituto Direito Economico Financeiro e Fiscal, com vista à 

formação contínua dos seus inspetores e à consultoria técnica ou 

especializada, relativas a matérias das suas competências. 

2. Eventos de colaboração/cooperação promovidos: 
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• O workshop sobre as relações entre os media e a Inspeção-Geral, um evento 

que se revestiu de muito interesse para os participantes e motivou as suas 

manifestações de apreço; 

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

(EHFCN – European Healthcare Fraud & Corruption Network); 

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

3. Cooperação nacional e internacional 

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

da Defesa Nacional, o Centro de Estudos Judiciários e o Instituto Direito 

Economico Financeiro e Fiscal) e a promoção de 3 eventos (o workshop com 

os media, a Open House da Rede Europeia de Combate à Fraude e Corrupção 

na Saúde e o meeting com os auditores internos do MS/SNS); 

• Foi ainda assinado, por iniciativa externa, um Protocolo de Colaboração entre 

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

Ordem dos Enfermeiros e a Ordem dos Farmacêuticos, com vista ao 

desenvolvimento de ações conjuntas, de partilha de informação, dados e 

conhecimentos técnico-científicos; 

• Quanto aos eventos de colaboração/cooperação, é ainda de referir, entre 

outros: 

- A participação ativa nas Mesas Redondas do Conselho Coordenador do SCI, 

onde a IGAS reforçou a necessidade de retomar a revisão da Matriz de Risco 

do SCI, e se voluntariou para conduzir os trabalhos do Grupo de Trabalho a 

constituir para o efeito; 

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

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

Estudos Judiciários, Ordem dos Enfermeiros, e outras; 

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

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

sequência dos trabalhos do qual foram desenvolvidos guias de boas práticas, 

agora divulgados pelo IPQ; 
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- A participação da Inspetora-Geral na Abertura Solene da Conferência sobre 

Gestão de Serviços de Saúde, organizada pela Escola Superior de 

Enfermagem de Santa Maria; 

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

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

Associação Portuguesa de Engenharia e Gestão da Saúde em colaboração com 

um conjunto representativo de hospitais da região norte, que teve lugar no 

Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos; 

- A participação como conferencista de um representante da IGAS no evento 

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

coorganizada pelo Ministério da Saúde e pela Polícia Judiciária; 

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

do Fiscalizador no III Seminário de Compras Públicas na Saúde, organizado 

pela SPMS, que decorreu a 6 de dezembro de 2016; 

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

Regionais de Saúde dos Açores e da Madeira;  

- A participação em duas ações inspetivas conjuntas, designadamente com a 

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

Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. 

2017 

1. Eventos de colaboração/cooperação promovidos: 

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

Integrado do Ministério da Saúde, um Seminário sobre Contratação Pública 

que visou proporcionar conhecimentos em matéria de contratação pública e de 

compras públicas e partilhar a experiência da IGAS no âmbito das ações 

inspetivas realizadas em 2016. Contaram-se 190 participantes do Ministério 

da Saúde e do Ministério Público; 

• Foi coorganizado com a APEGSAUDE, o Seminário sobre Responsabilidade 

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

http://www.apegsaude.org/QuemSomos/tabid/316/language/pt-PT/Default.aspx
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que contou com as intervenções de António Cluny, Membro Nacional da 

Eurojust e de José Mouraz Lopes, Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas; 

• Em parceria com o Instituto de História Contemporânea, foi também 

organizado um Seminário relativo à História dos Serviços de Inspeção na área 

da Saúde. O evento ocorreu no dia 19 de setembro, na Biblioteca da IGAS, e 

visou divulgar a análise de documentação relacionada com a atividade 

inspetiva do Estado, no século XX, e partilhar informação histórica com a 

academia e com outras entidades do MS. 

2. Cooperação nacional e internacional: 

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

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

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

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

• Representação no EncontroSPERAE, tendo a intervenção versado a temática 

da Avaliação do Funcionamento; Incumprimento e Fiscalização das 

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

SPERAE - Associação de Solidariedade, Inovação e Desenvolvimento; 

• 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 prevenção da Violência em Adultos da ação de Saúde sobre Género, 

Violência e Ciclo de Vida; 

• Esteve presente na 12th EHFCN Conference, Future Challenges in Europe to 

counter waste and fraud in healthcare, organizada pela EHFCN17, em Paris, 

onde estiveram representados mais de 20 países e se debateram temas como a 

fraude e o desperdício em saúde e, em particular, a evolução das diversas 

estratégias de luta contra fraude; 

                                                 
17 European Healthcare Fraud & Corruption Network 
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• Esteve presente na Conferência Anual e na Assembleia Geral da Rede de Contato 

Contra a Corrupção (EPAC
18

/EACN
19

), organizada em conjunto com a Inspeção-

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

120 altos representantes e delegados de 50 países europeus; 

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

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

dos contatos estabelecidos, não se verificaram desenvolvimentos significativos 

nas respostas aos contatos efetuados com vista ao estabelecimento de parcerias, 

mormente por questões de limitação de recursos e de meios.  

• Execução de protocolos: 

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

tecidos e células; 

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

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

instrutor; 

• Com o Conselho Nacional Procriação Medicamente Assistida foram 

desenvolvidas 14 ações de fiscalização; 

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

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

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

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

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

diligenciado um pedido de peritagem médica; 

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

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

Inspeção, Organizado pela IGAS;Com o Instituto de História Contemporânea da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 

coorganizou-se o Seminário sobre a História dos Serviços de Inspeção; 

                                                 
18

 European Partners against Corruption 
19

 European contact-point network against corruption 
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• Com a Ordem dos Médicos Dentistas, foi realizada uma ação inspetiva conjunta, 

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

oral sobre calibragem de equipamentos organizado por essa Ordem; 

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

formação especializada em matérias jurídica e judiciária; 

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

beneficiaram de formação para a utilização dos sistemas de informação do 

Ministério da Saúde/Serviço Nacional de Saúde. 

3. Assinatura de protocolos: 

• APAH - Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares; 

• Ordem dos Nutricionistas; 

• Ordem dos Médicos Dentistas; 

• Instituto de História Contemporânea. 

 

 

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 

 

IND. Nº médio de medidas desenvolvidas anualmente 

Meta: 3/ano; Superação: >3/ano;  

Resultado: 2015: não aplicável; 2016: 2;2017: 3 

 

2016 

1. A participação numa ação inspetiva conjunta, designadamente com a 

Inspeção Geral da Defesa Nacional  

2. A participação numa ação inspetiva conjunta, designadamente com a 

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

Território 
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2017 

1. Auditoria conjunta para auditar o "Proc. de Gestão de Utentes, no âmbito da 

AM das FA; 

2. Ação inspetiva realizada ao, conjuntamente com a IGAMAOT, junto do 

CHLO, EPE  na sequência do surto de legionella;  

3. Ação de fiscalização conjunta com o INFARMED à clinica A Totalidade do 

Ser, Lda, na sequência de práticas de manipulação de medicamentos 

homeopáticos. 

 

5.1 Otimizar os recursos inspetivos, através da realização adicional de 

ações atípicas direcionadas à prevenção da fraude e/ou corrupção 

 

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

corrupção 

Meta: 2/ano; Superação: 2/ano;  

Resultado: 2015:2; 2016:4; 2017:3 

 

2015 

1. Fez-se uma intervenção na sessão de apresentação do "Balanço das 

Atividades do Combate à Fraude na área da Saúde", na qual se deu conta da 

forma de atuação da Inspeção e de alguns exemplos pertinentes de 

intervenção que se traduziram em bons resultados; 

2. 36 Processos instaurados relacionados com o combate à fraude. 

2016 

1. Foi criado na IGAS o NACI, que resultou de uma necessidade sentida no 

âmbito da gestão interna da IGAS, relacionada com o trabalho no seio do 

GCCI e da sua articulação quer com os Auditores Internos do MS, quer com 

o Grupo Coordenador do SCI; 
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2. A IGAS recebeu a Open House da Rede Europeia de Combate à Fraude e 

Corrupção na Saúde (EHFCN – European Healthcare Fraud & Corruption 

Network); 

3. Divulgadas análises estatísticas relacionadas com o combate à fraude; 

4. 60 Processos instaurados relacionados com o combate à fraude. 

2017 

1. Participação no encontro Noites na Ordem da Ordem dos Farmacêuticos, 

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

à proteção da saúde e o combate à fraude; 

2. Esteve presente na Conferência Anual e na Assembleia Geral da Rede de 

Contato Contra a Corrupção (EPAC
20

/EACN
21)

, organizada em conjunto 

com a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) onde estiveram 

representados cerca de 120 altos representantes e delegados de 50 países 

europeus; 

3. 60 processos instaurados relacionados com o combate à fraude. 

 

 

5.2 Realizar auditorias aos sistemas de controlo interno dos 

organismos do MS com vista a detetar riscos/vulnerabilidades. 

 

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

Meta: 2/ano Superação: >2/ano;  

Resultado: 2015: 1;2016:2;2017:2 = média 1,7  

 

2015 

1. Auditorias programadas: 1 realizada (24/2014-AUD) e 1 cancelada. 

Face à nova estratégia adotada, tornou-se imperativo diminuir a pendência 

processual, tendo assim esta atividade prioridade face à atividade planeada.  

                                                 
20

 European Partners against Corruption 
21

 European contact-point network against corruption 
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2016 

2. Auditorias programadas: 2 realizadas (5/2016-AUDe 6/2016-AUD). 

2017 

3. Auditorias programadas: 2 realizadas (1/2017-AUD e 24/2017-AUD). 

 

 

5.3 Desenvolver o repositório digital do conhecimento organizacional 

 

IND. % média anual de execução das medidas anualmente previstas 

Meta: 80%/ano; Superação: > 80%;  

Resultado: 2015:100%;2016:100%;2017: 100%. 

 

2015 

1. Iniciou-se a reformulação do repositório digital do Conhecimento da 

IGAS. 

2016 

1. A organização dos dossiers permanentes das entidades objeto de ação 

inspetiva; 

2. A atualização e reorganização das pastas temáticas digitais de apoio à 

atividade inspetiva; 

3. A Reformulação do repositório digital do conhecimento da IGAS, base de 

dados de processos e peças processuais paradigmáticas, internas e externas, 

com a elaboração de sumários e descritores para 235 fichas; 

4. A revisão do sistema informático de gestão documental e processual. 

2017 

1. Dossiers permanentes de entidades SNS: Foram criados 28 novos e 

atualizados 43 dossiers; 

2. Pastas temáticas/legislação atualizadas: 75%Para além de ser assegurada a 

atualização diária das 475 pastas existentes em suporte digital, foram 
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revistas e atualizadas 152 pastas temáticas e desmaterializadas 205 das 

existentes apenas em suporte de papel (num total de 357 pastas); 

3. A implementação do Sistema de Gestão Documental e de Processos. 

 

 

6.1 Melhorar a articulação com a comunicação social enquanto 

veículo de difusão de informação pública 

 

IND. Nº médio de medidas desenvolvidas anualmente 

Meta: 2/ano; Superação:>2/ano;  

Resultado: 2015:2; 2016:3; 2017:2 

 

2015 

A carta de missão não previa resultado para este ano 

1. Melhorou-se a 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. Resposta centralizada e atempada a pedidos de informação solicitados por 

jornalistas. 

No âmbito da imprensa escrita, registaram-se mais de 350 artigos/notícias 

relativos às atividades desenvolvidas ou aos processos findos ou em curso na 

IGAS, bem como às irregularidades a eles associadas, ou às situações de 

organização e funcionamento de serviços ou situações de assistência médica a 

eles subjacentes. 

2016  

1. O workshop sobre as relações entre os media e a Inspeção-Geral, um evento que 

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

manifestações de apreço; 

2. Resposta centralizada e atempada a pedidos de informação solicitados por 

jornalistas; 
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3. Disponibilização permanentemente atualizada de informação no website da 

IGAS. 

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

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

irregularidades a eles associadas, ou às situações de organização e funcionamento de 

serviços ou situações de assistência médica a eles subjacentes. A imagem da IGAS na 

comunicação é discreta, sendo o foco da notícia, em regra, não a Inspeção Geral mas 

as situações que investiga. 

2017 

1. Resposta centralizada e atempada a pedidos de informação solicitados por 

jornalistas; 

2. Disponibilização permanentemente atualizada de informação no website da 

IGAS. 

No âmbito da imprensa, registaram-se mais de 100 artigos/notícias relativos às 

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

irregularidades a eles associadas, ou às situações de organização e funcionamento de 

serviços ou situações de assistência médica a eles subjacentes. A imagem da IGAS na 

comunicação é discreta, sendo o foco da notícia, em regra, não a Inspeção Geral mas 

as situações que investiga. 

 

 

6.2 Proporcionar conferências e entrevistas sobre temas específicos 

ou de cariz especializado das áreas de intervenção da IGAS 

 

IND. Periodicidade média de concessão de conferências e entrevistas sobre as matérias 

referidas 

Meta: 1/ano; Superação:>1/ano;  

Resultado: 2015:1; 2016:2; 2017:3 
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2015 

1. Realização de um workshop sobre as relações entre os media e a Inspeção-Geral. 

2016 

1. Concessão de entrevista à TSF (fevereiro); 

2. Concessão de entrevista à Revista Visão (maio). 

2017 

1. Concessão de entrevista ao Público (janeiro); 

2. Concessão de entrevista à Revista Ordem dos Médicos Dentistas (julho): 

3. Concessão de entrevista ao JN (outubro). 

 

 

6.3 Elaborar e disponibilizar sumários analíticos da atividade 

 

IND. Periodicidade de disponibilização de sumários analíticos da atividade 

Meta: semestral; Superação: disponibilização de outros documentos de natureza 

estatística;  

Resultado: 2015: não aplicável;2016: semestral; 2017: semestral  

 

2015 

A carta de missão não previa resultado para este ano. 

2016 

1. As análises estatísticas relativas aos processos relacionados com acumulações de 

funções 2012-2016; 

2. As análises estatísticas relacionadas com as atividades inspetivas às entidades 

prestadoras de cuidados de saúde no domínio das dependências e dos 

comportamentos aditivos; 

3. As análises estatísticas relacionadas com o combate à fraude; 

4. Balanço da Atividade de 2015; 

5. Informações síntese das ações com vários processos; 
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6. Disponibilização trimestral de 4 indicadores ao Portal da Transparência: nº de 

entidades auditadas, nº de entidades inspecionadas/fiscalizadas; nº de processos 

de natureza disciplinar instaurados e nº de processos de esclarecimentos 

instaurados. 

2017 

1. Políticas de diferenciação positiva das pessoas idosas: Breve análise de 

recomendações IGAS 2016-2017; 

2. Atividade Inspetiva do ano de 2017 por NUTS III; 

3. Balanço da Atividade de 2016; 

4. Informações síntese das ações com vários processos; 

5. Disponibilização trimestral de mais 2 indicadores para além dos iniciados em 

2016 ao Portal da Transparência: n.º médio de semanas de duração das ações de 

inspeção, fiscalização e auditoria e n.º de ações inspetivas programadas por NUT 

III. 

 

 

7.1 Incrementar a cooperação com serviços congéneres da EU e 

outros fora 

 

IND. Nº médio de atividades desenvolvidas anualmente 

Meta: 2/ano; Superação: >2/ano;  

Resultado: 2015:3; 2016:2; 2017:2 

 

2015 

1. Aguarda assinatura um Protocolo de Colaboração entre a IGAS e a Inspeção-

Geral de Saúde da República da Guiné-Bissau, com o objetivo de fortalecer a 

cooperação no domínio da saúde, em especial na área da Inspeção, através de 

iniciativas no desenvolvimento institucional e troca de experiências, com 

destaque para a área da formação; 
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2. A IGAS participou na  EHFCN Open House (European Healthcare Fraud and 

Corruption Network), em Praga, a 4 e 5 de junho de 2015 que incluiu a reunião da 

Assembleia Geral da EHFCN, a workshop “EHFCN Powerhouse”, e uma Mesa 

Redonda Internacional; 

3. A IGAS participou nas breakout-sessions da 11ª EHFCN Conference (Ensuring 

Financially Sustainable Healthcare in Europe – Countering fraud, waste & 

corruption) realizada em Haia nos dias 5 e 6 de novembro 2015. 

2016 

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

Corrupção na Saúde (EHFCN – European Healthcare Fraud & Corruption 

Network) no Auditório da PJ; 

2. Esteve presente na Cross-border healthcare, em Bruxelas. 

2017 

1. Esteve presente na 12th EHFCN Conference, Future Challenges in Europe to 

counter waste and fraud in healthcare, organizada pela EHFCN22, em Paris, onde 

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

o desperdício em saúde e, em particular, a evolução das diversas estratégias de 

luta contra fraude; 

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

Contra a Corrupção (EPAC23/EACN24), organizada em conjunto com a 

Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) onde estiveram representados 

cerca de 120 altos representantes e delegados de 50 países europeus. 

 

 

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 

 

                                                 
22 European Healthcare Fraud & Corruption Network 
23

 European Partners against Corruption 
24

 European contact-point network against corruption 

https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/overview_en
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IND. Data do convite formal às entidades para participação no projeto 

Meta: 2017; Superação: anterior a 2017;  

Resultado: 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: 

 

2015 

1. Aguarda assinatura um Protocolo de Colaboração entre a IGAS e a Inspeção-

Geral de Saúde da República da Guiné-Bissau, com o objetivo de fortalecer a 

cooperação no domínio da saúde, em especial na área da Inspeção, através de 

iniciativas no desenvolvimento institucional e troca de experiências, com 

destaque para a área da formação; 

2. A IGAS conduziu, de 3 a 15 de maio, a visita de estudo do Sr. Inspetor-geral da 

Saúde da Guiné-Bissau, nas áreas de inspeção, auditoria e fiscalização; 

3. Foi lecionado um dos módulos do Curso de Gestão para Gestores de Unidades de 

Saúde de Cabo Verde - (GESTUS - CV) organizado pelo Instituto de Higiene e 

Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa (IHMT/UNL); 

4. A IGAS participou, de 24 de setembro a 3 de outubro 2015, numa missão de 

diagnóstico do MS a Díli, que decorreu no seguimento da visita de uma delegação 

de Timor-Leste chefiada pela Senhora Ministra da Saúde, em maio de 2015,  bem 

como da assinatura, em julho de 2014, de Protocolos de Cooperação nos 

domínios da emergência médica, da inspeção das atividades em saúde, da 

farmácia e do medicamento e da formação/investigação. Pretende-se agora 

elaborar um Plano de Ação, plurianual e multidisciplinar, fortemente centrado na 

capacitação institucional e na formação, que vá ao encontro das prioridades 

manifestadas pelas autoridades de Timor Leste à delegação portuguesa; 
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5. A IGAS participou, de 15 a 23 de novembro 2015, numa missão de diagnóstico 

do MS a Maputo, que decorreu no seguimento da assinatura, em abril de 2014, de 

diversos Protocolos de Cooperação nos domínios da emergência médica, da 

inspeção das atividades em saúde, da farmácia e do medicamento e da 

formação/investigação visando a capacitação técnica e a formação. Pretende-se 

agora elaborar um Plano de Ação, plurianual e multidisciplinar, que vá ao 

encontro das prioridades manifestadas pelas autoridades de Moçambique à 

delegação portuguesa. 

2016 

1. Vista de Cabo Verde a Portugal (24/10) 

2017 

1. Apesar dos contatos estabelecidos, não resultaram desenvolvimentos 

significativos em parcerias institucionais com os Países da CPLP, porém as 

iniciativas criaram hábitos de comunicação que permitirão solidificar 

desenvolvimentos futuros mais frutuosos; 

2. Visita via DGS de Timor a Portugal (15/05); 

3.  Elaborado ponto de situação com Angola, Cabo Verde, Guiné, Moçambique e 

Timor a 12 de setembro. 

 

 

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 

 

IND. Nº médio de atividades desenvolvidas anualmente 

Meta: 2/ano; Superação: >2/ano;  

Resultado: 2015:2; 2016: 2; 2017:2 

 

 

2015 
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1. A IGAS participou na  EHFCN Open House (European Healthcare Fraud and 

Corruption Network), em Praga, a 4 e 5 de junho de 2015 que incluiu a reunião da 

Assembleia Geral da EHFCN, a workshop “EHFCN Powerhouse”, e uma Mesa 

Redonda Internacional; 

2. A IGAS participou nas breakout-sessions da 11ª EHFCN Conference (Ensuring 

Financially Sustainable Healthcare in Europe – Countering fraud, waste & 

corruption) realizada em Haia nos dias 5 e 6 de novembro 2015. 

2016 

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

Corrupção na Saúde (EHFCN – European Healthcare Fraud & Corruption 

Network) no Auditório da PJ; 

2. Esteve presente na 11th EHFCN Conference, organizada pela EHFCN
25

, em Haia 

2017 

1. Esteve presente na 12th EHFCN Conference, Future Challenges in Europe to 

counter waste and fraud in healthcare, organizada pela EHFCN
26

, em Paris, onde 

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

o desperdício em saúde e, em particular, a evolução das diversas estratégias de 

luta contra fraude; 

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

Contra a Corrupção (EPAC
27

/EACN
28

), organizada em conjunto com a Inspeção-

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

120 altos representantes e delegados de 50 países europeus. 

 

 

 

 

 

                                                 
25 European Healthcare Fraud & Corruption Network 
26 European Healthcare Fraud & Corruption Network 
27

 European Partners against Corruption 
28

 European contact-point network against corruption 
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8.1 Promover a discussão relativa aos valores bioéticos 

 

IND Periodicidade de realização de conferência/seminário ou outra atividade 

relacionada com o tema 

Meta: bienal; Superação: desenvolvimento de outras formas de promoção da 

discussão; 

Resultado: 2015:não aplicável;2016: não aplicável;2017:Realizado 

 

2015  

A carta  de missão não previa resultado para este ano. 

2016 

A carta de missão não previa resultado para este ano. 

2017 

A IGAS desenvolveu uma ação inspetiva na temática Controlo de infeção e de contágio. 

 

 

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 

 

IND. Nº médio de medidas/ações desenvolvidas anualmente 

Meta: 2/ano; Superação:> 2/ano;  

Resultado: 2015:7; 2016: 9; 2017:11 

 

2015 

A carta de missão não previa resultado para este ano. 

1. Fez-se uma intervenção na sessão de apresentação do "Balanço das Atividades do 

Combate à Fraude na área da Saúde", na qual se deu conta da forma de atuação da 

Inspeção e de alguns exemplos pertinentes de intervenção que se traduziram em 

bons resultados; 
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2. Ações inspetivas no âmbito do combate à fraude; 

3. Auditorias sobre o circuito do medicamento; 

4. A IGAS participou na EHFCN Open House (European Healthcare Fraud and 

Corruption Network), em Praga, a 4 e 5 de junho de 2015 que incluiu a reunião da 

Assembleia Geral da EHFCN, a workshop “EHFCN Powerhouse”, e uma Mesa 

Redonda Internacional; 

5. A IGAS participou nas breakout-sessions da 11ª EHFCN Conference (Ensuring 

Financially Sustainable Healthcare in Europe – Countering fraud, waste & 

corruption) realizada em Haia nos dias 5 e 6 de novembro 2015; 

6. A IGAS teve ainda participação ativa nas duas Mesas Redondas do Conselho 

Coordenador do SCI, onde referiu, entre outros aspetos, a necessidade de revisão 

da estrutura e funcionamento do SCI (sugerindo o funcionamento num sistema 

mais ligeiro de Focal Points); a necessidade de melhor articulação com o Tribunal 

de contas no âmbito do apuramento das responsabilidades financeiras (sugerindo 

a sua participação regular como observador permanente); a necessidade de se dar 

continuidade à adoção de uma matriz de risco comum, com base na adotada pela 

IGDN; 

7.  A IGAS interveio na apresentação do "Balanço das Atividades do Combate à 

Fraude na área da Saúde", que decorreu no dia 22 de julho, no Auditório da 

Administração Central do Sistema de Saúde, na qual deu conta da forma de 

atuação adotada e de alguns exemplos pertinentes de intervenção que se 

traduziram em bons resultados. 

2016 

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

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

3. Foi aprovado novo Regulamento do GCCI e novo Modelo de Articulação 

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

Focais; 

4. Foram realizadas reuniões do GCCI com regularidade, assegurando o 

acompanhamento constante das atividades planeadas e executadas (nelas foi 
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apresentado o Balanço da Atividade 2015, o Plano Ação para 2016, o Balanço da 

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

a desenvolver; 

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

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

RH dedicados à auditoria interna nas entidades do MS/SNS e ao 

desenvolvimento, por parte destas, de uma ação de auditoria comum em matéria 

de contratação pública, em 2017); 

O novo Regulamento estabelece um modelo de articulação baseado em Pontos 

Focais. Este modelo de funcionamento, não confundindo necessariamente quem 

centraliza as comunicações e informações com quem desenvolve os trabalhos no 

seio de cada entidade, traz maior maleabilidade à distribuição interna de tarefas 

minimizando simultaneamente a hipótese de dispersão da informação.  

Nesta linha foi criado na IGAS o NACI, que resultou de uma necessidade sentida 

no âmbito da gestão interna da IGAS, relacionada com o trabalho no seio do 

GCCI e da sua articulação quer com os Auditores Internos do MS, quer com o 

Grupo Coordenador do SCI.  

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

funciona como uma equipa de projeto e desenvolve a atividade de articulação 

interna entre a Inspetora Geral, o GCCI, o Grupo de Trabalho da Prevenção da 

Fraude do MS, os Chefes de Equipa Multidisciplinar da IGAS, os Auditores 

Internos do MS e a Divisão de Controlo da Atividade e Planeamento da IGAS.  

A dinâmica renovada que este modelo e este Núcleo imprimiram ao 

funcionamento do Grupo constitui um dos pontos mais gratificantes da atividade 

da IGAS em 2016 e motivou a superação da meta, ultrapassando as expetativas. 

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

Corrupção na Saúde (EHFCN – European Healthcare Fraud & Corruption 

Network); 

7. Divulgação das análises estatísticas relacionadas com o combate à fraude; 

8. O meeting com os Auditores Internos do MS e SNS no âmbito do GCCI; 
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9. Ações inspetivas no âmbito do combate à fraude. 

2017 

1. Foram constituídos, e permanecem em funcionamento três Grupos de Trabalho, 

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

Grupo Coordenador, para o desenvolvimento em conjunto de tarefas e estudos 

específicos no âmbito do Grupo; 

2. Foi elaborado e aplicado um questionário para caracterização do Sistema de 

Controlo Interno no MS; 

3. Foram concertados os objetivos do controlo interno, e os respetivos indicadores 

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

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

também promovidos dois seminários: 

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

ligados à contratação no SNS; 

• Sobre responsabilidade financeira, coorganizado com a APEG Saúde, 

vocacionado para Presidentes de Conselhos de Administração, Vogais com 

Responsabilidade na Área Financeira e Diretores de Serviços Jurídicos do 

SNS. 

5. Foram divulgadas as metodologias de auditoria à contratação no âmbito do 

GCCI; 

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

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

inspetivos; 

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

do Ministério da Saúde, um Seminário sobre Contratação Pública que visou 

proporcionar conhecimentos em matéria de contratação pública e de compras 

públicas e partilhar a experiência da IGAS no âmbito das ações inspetivas 

realizadas em 2016. Contaram-se 190 participantes do Ministério da Saúde e do 

Ministério Público; 
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8. Foi coorganizado com a APEGSAUDE, o Seminário sobre Responsabilidade 

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

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

de José Mouraz Lopes, Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas; 

9. Ações inspetivas no âmbito do combate à fraude; 

10. Esteve presente na 12th EHFCN Conference, Future Challenges in Europe to 

counter waste and fraud in healthcare, organizada pela EHFCN
29

, em Paris, onde 

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

o desperdício em saúde e, em particular, a evolução das diversas estratégias de 

luta contra fraude; 

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

Contra a Corrupção (EPAC
30

/EACN
31

), organizada em conjunto com a Inspeção-

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

120 altos representantes e delegados de 50 países europeus. 

 

 

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. 

 

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

Meta: 1/ano; Superação:> 1/ano;  

Resultado: A reformular. 

 

As recomendações genéricas dirigidas às entidades dos MS e do SNS são disseminadas 

através do GCCI. 

                                                 
29 European Healthcare Fraud & Corruption Network 
30

 European Partners against Corruption 
31

 European contact-point network against corruption 
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