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Sumário 

Da atividade desenvolvida no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área inspetiva

 A manutenção do

auditadas (91 entidades) e de uma atividade inspetiva mais 

(77%) do que reativa (23%).

 Ações inspetivas 

renovadas

 A continuação do esforço de 

janeiro de 2015 

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

janeiro de 2018 e 2019 transitaram cerca de 200 e para janeiro de 2020 

cerca de 140.

 A existência de uma 

desenvolver ações especificamente direcionadas para as 

durante 2019.

Área da cooperação

 Mantida a dinâmica do 

Coordenador do Controlo Interno do Ministério da Saúde)

 Execução efetiva dos 

nacionais, no âmbito da atividade inspetiva e documental.

 Consolidação da boa prática do desenvolvimento de

conjuntas
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Da atividade desenvolvida no decorrer de 2019 destaca-se:  

Área inspetiva 

A manutenção do número de entidades inspecionadas, fiscalizadas ou 

auditadas (91 entidades) e de uma atividade inspetiva mais 

(77%) do que reativa (23%). 

Ações inspetivas mais direcionadas baseadas em 

renovadas e objetos menos habituais, 

A continuação do esforço de redução da pendência processual: 

janeiro de 2015 estavam pendentes cerca de 1500 processos, em 

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

janeiro de 2018 e 2019 transitaram cerca de 200 e para janeiro de 2020 

cerca de 140. 

A existência de uma Equipa Multidisciplinar de projeto

nvolver ações especificamente direcionadas para as 

durante 2019. 

Área da cooperação 

Mantida a dinâmica do funcionamento do GCCI

Coordenador do Controlo Interno do Ministério da Saúde)

Execução efetiva dos protocolos de cooperação 

nacionais, no âmbito da atividade inspetiva e documental.

Consolidação da boa prática do desenvolvimento de ações inspetivas 

conjuntas ou em colaboração com outras entidades. 

inspecionadas, fiscalizadas ou 

auditadas (91 entidades) e de uma atividade inspetiva mais proativa 

baseadas em abordagens 

pendência processual: em 

pendentes cerca de 1500 processos, em 

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

janeiro de 2018 e 2019 transitaram cerca de 200 e para janeiro de 2020 

de projeto para 

nvolver ações especificamente direcionadas para as empreitadas 

funcionamento do GCCI (Grupo 

Coordenador do Controlo Interno do Ministério da Saúde). 

com instituições 

nacionais, no âmbito da atividade inspetiva e documental. 

ações inspetivas 
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Gestão e inovação organizacional

 Elaboração de 

normalização de procedimentos, inspetivos e da área de 

se continuidade ao desenvolvimento do Sistema de Gestão da Qualidade.

 Consolidação do

IGAS. 

 No âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão Pública 

(SIIGeP), o 

de Prevenção e Combate à Fraude (UPCF

pela Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa e pelo 

Ministro das Finanças.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recursos 

 Abertura de 

RH da área instrumental.

 Continuidade na i

nível da higiene, segurança e saúde no 

da inserção na comunidade

Área da informação

 Continuidade na p

temas de interesse na área da saúde para os quais foram convidados 

oradores e especialistas 

efetuar uma reflexão sobre as temáticas abordadas
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Gestão e inovação organizacional 

Elaboração de instruções internas, com vista à padronização e 

normalização de procedimentos, inspetivos e da área de 

se continuidade ao desenvolvimento do Sistema de Gestão da Qualidade.

Consolidação do Sistema de Gestão Documental e de Processos 

âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão Pública 

(SIIGeP), o Projeto Experimental de Inovação ‘Criação da

de Prevenção e Combate à Fraude (UPCF-IGAS)’, foi 

pela Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa e pelo 

Ministro das Finanças. 

 

 

Abertura de procedimentos concursais tendo em vista o 

da área instrumental. 

Continuidade na implementação de Boas Práticas, ambientais

nível da higiene, segurança e saúde no trabalho e também

da inserção na comunidade. 

Área da informação 

Continuidade na promoção dos Serões da Saúde, conferências 

temas de interesse na área da saúde para os quais foram convidados 

oradores e especialistas nas temáticas abordadas e que permitiram 

efetuar uma reflexão sobre as temáticas abordadas. 

com vista à padronização e 

normalização de procedimentos, inspetivos e da área de suporte, dando-

se continuidade ao desenvolvimento do Sistema de Gestão da Qualidade. 

Sistema de Gestão Documental e de Processos da 

âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão Pública 

Criação da Unidade 

, foi homologado 

pela Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa e pelo 

tendo em vista o reforço dos 

ambientais, ao 

e também ao nível 

Serões da Saúde, conferências sobre 

temas de interesse na área da saúde para os quais foram convidados 

e que permitiram 
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Introdução 
 

O ano de 2019 foi o culminar do percurso 

contínua iniciado em 2015. Assim, na persecução da missão da IGAS e do seu plano 

Estratégico iniciado em 2016, 

procedimentos e consolidação 

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

compreensão de todos os trabalhadores e colaboradores e que se reflectiu na qualidade 

da prestação do serviço público, 

utentes a quem o mesmo é dirigido, colocando o cidadão no centro da intervenção 

inspectiva. 

A aposta no desenvolvimento da capacidade organizacion

reflectiu-se nos objetivos traçados e 

da actividade desenvolvida durante o ano de 201

Para suprir as necessidades de recursos humanos na área de suporte, destaca

abertura de procedimentos concursais.

Saliente-se, ainda, a continuidade na aposta 

Processos, que se encontra 

conhecimento da informação produzida 

numa base integrada de informação de 

e gerar dados da actividade mais fidedignos e confiáveis.

O percurso da melhoria cont

organização, resumidas no Mapa 

sempre em vista, não só a manutenção 

dos trabalhadores e dirigentes, 

e qualidade do trabalho da Inspeção
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o culminar do percurso de inovação organizacional e melhoria 

iniciado em 2015. Assim, na persecução da missão da IGAS e do seu plano 

Estratégico iniciado em 2016, a ação pautou-se pela continuação da padronização de 

procedimentos e consolidação da modernização da gestão, dando continuidade à

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

compreensão de todos os trabalhadores e colaboradores e que se reflectiu na qualidade 

da prestação do serviço público, merecendo o reconhecimento das entidades e dos 

utentes a quem o mesmo é dirigido, colocando o cidadão no centro da intervenção 

A aposta no desenvolvimento da capacidade organizacional e a optimização de recursos 

objetivos traçados e nos indicadores selecionados para a monitorização

da actividade desenvolvida durante o ano de 2019. 

Para suprir as necessidades de recursos humanos na área de suporte, destaca

abertura de procedimentos concursais. 

continuidade na aposta no Sistema de Gestão Documental e de 

que se encontra acessível a todos os trabalhadores, permitindo um melhor 

conhecimento da informação produzida que, progressivamente deverá transformar

nformação de gestão, permitindo a reutilização da informação 

mais fidedignos e confiáveis. 

O percurso da melhoria contínua tem sido facilitado pelas alterações in

o Mapa da Estratégia do Balanced Scorecard

a manutenção como, também, o reforço do empenho e 

, na certeza de que deles resultará a acrescida 

Inspeção-Geral.  

de inovação organizacional e melhoria 

iniciado em 2015. Assim, na persecução da missão da IGAS e do seu plano 

da padronização de 

dando continuidade à 

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

compreensão de todos os trabalhadores e colaboradores e que se reflectiu na qualidade 

merecendo o reconhecimento das entidades e dos 

utentes a quem o mesmo é dirigido, colocando o cidadão no centro da intervenção 

al e a optimização de recursos 

onados para a monitorização 

Para suprir as necessidades de recursos humanos na área de suporte, destaca-se a 

Gestão Documental e de 

permitindo um melhor 

deverá transformar-se 

a reutilização da informação 

nua tem sido facilitado pelas alterações introduzidas na 

Balanced Scorecard da IGAS, tendo 

o empenho e da motivação 

acrescida eficácia, eficiência 
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A IGAS 
 

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (

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

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

singulares ou coletivas, com ou sem fins lucrativos. 

 

 

A IGAS integra a administração direta do 

dependência direta do Ministro. 

A organização interna obedece ao modelo estrutural 

misto, hierarquizado nas áreas instrumentais e 

matricial nas áreas operativas.

A Inspeção desenvolve um serviço público e está 

dotada de autonomia técnica, que lhe

desenvolver intervenções quer por iniciativa própria 

quer na sequência de participações. 

 

 

As atribuições da IGAS podem ser agrupadas em quatro grandes áreas:

Inspeção,  
fiscalização e 

auditoria
Controlo Interno
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Geral das Atividades em Saúde (IGAS) é a instância de controlo 

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

, ou por este tutelados, quer ainda pelas entidades privadas, 

singulares ou coletivas, com ou sem fins lucrativos.  

A IGAS integra a administração direta do MS, na 

dependência direta do Ministro.  

 

obedece ao modelo estrutural 

hierarquizado nas áreas instrumentais e 

matricial nas áreas operativas. 

 

desenvolve um serviço público e está 

dotada de autonomia técnica, que lhe permite 

quer por iniciativa própria 

quer na sequência de participações.  

da IGAS podem ser agrupadas em quatro grandes áreas: 

Controlo Interno Prevenção e 
cooperação

instância de controlo no domínio da 

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

, ou por este tutelados, quer ainda pelas entidades privadas, e pessoas 

Ação disciplinar 
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Assim, os principais serviços prestados

seguintes: 

 Inspeções, fiscalizações;

 Auditorias;  

 Processos de natureza disciplinar

 Processos de contraordenação

 Pareceres e recomendações

 Ações de sensibilização, informação e formação

 

A Inspeção está sedeada em Lisboa, mas atua em todo o território de Portugal continental. 
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principais serviços prestados pela IGAS, no âmbito das suas competências, são os 

izações; 

Processos de natureza disciplinar; 

Processos de contraordenação; 

Pareceres e recomendações não vinculativos; 

Ações de sensibilização, informação e formação. 

stá sedeada em Lisboa, mas atua em todo o território de Portugal continental. 

Gráfico

pela IGAS, no âmbito das suas competências, são os 

stá sedeada em Lisboa, mas atua em todo o território de Portugal continental.  

 
Gráfico 1: Organograma 2019 
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A estrutura orgânica da IGAS 

 Decreto-Lei n.º 276/2007, de 31

 Decreto-Lei n.º 33/2012, de 13

 Portaria n.º 163/2012, de 22.

 Despacho n.º 6221/2015, de 05

 Despacho nº 8007/2015, de 

 Despacho n.º 8008/2015, de 21.

 Despacho n.º 10715-

IGAS); 

 Despacho n.º 1759/201

 Despacho n.º 1760/201

desempenho das entidades públicas no controlo da execução das empreitadas

 

Integram o seu universo de clientes

 os cidadãos; 

 os utentes, profissionais e organismos da saúde

 outros organismos públicos

 

São destinatários dos principais 

 as instituições que integram o 

 os serviços centrais e periféricos da administração d

 operadores dos setores privado e social.
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 no ano de 2019 decorreu dos seguintes normativos

Lei n.º 276/2007, de 31.07 (regime jurídico da atividade de inspeção)

Lei n.º 33/2012, de 13.02 (lei orgânica); 

Portaria n.º 163/2012, de 22.05 (n.º máximo de unidades matriciais e flexíveis);

Despacho n.º 6221/2015, de 05.06 (unidades orgânicas flexíveis); 

/2015, de 30.06 (equipas multidisciplinares 1 e 2);

Despacho n.º 8008/2015, de 21.07 (reorganização interna da área operativa);

-B/2015, de 25.09 (Regulamento da Atividade Inspetiva da 

/2019, de 19.02 (equipa de análise e tratamento de informações)

2019, de 19.02 (equipa multidisciplinar 

desempenho das entidades públicas no controlo da execução das empreitadas

clientes: 

utentes, profissionais e organismos da saúde; 

outros organismos públicos. 

principais serviços prestados pela IGAS: 

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

periféricos da administração direta e indireta do 

es dos setores privado e social. 

 

normativos: 

ime jurídico da atividade de inspeção); 

05 (n.º máximo de unidades matriciais e flexíveis); 

(equipas multidisciplinares 1 e 2); 

07 (reorganização interna da área operativa); 

09 (Regulamento da Atividade Inspetiva da 

álise e tratamento de informações); 

equipa multidisciplinar de avaliação do 

desempenho das entidades públicas no controlo da execução das empreitadas). 

ireta e indireta do MS;  
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Em alinhamento com a missão, a IGAS baseia a sua estratégia numa aposta inequívoca na 

melhoria contínua, não só dos serviços que presta enquanto 

Sistema de Controlo da Administração Financeira do Estado (SCI) 

também na melhoria do desempenho e do controlo operacional.
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missão, a IGAS baseia a sua estratégia numa aposta inequívoca na 

melhoria contínua, não só dos serviços que presta enquanto entidade de controlo sectorial

Sistema de Controlo da Administração Financeira do Estado (SCI) na área da Saúde,

também na melhoria do desempenho e do controlo operacional. 

Gráfico

 

missão, a IGAS baseia a sua estratégia numa aposta inequívoca na 

entidade de controlo sectorial do 

na área da Saúde, mas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico2: Mapa da estratégia 
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A - Atividade desenvolvida
A1: Execução do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR)

 

A elaboração do QUAR1 para 201

2016-2019. Teve como base o princípio de que os objetivos mediante os quais a Inspeção 

deve ser avaliada devem refletir o enquadramento conceptual das atividades de missão

inspeções e fiscalizações, auditorias

preventiva. 

Continuou-se a apostar, no reforço da atividade preventiva 

atividade inspetiva e na uniformização de práticas.

Atingir algumas das metas exigiu

porém a IGAS superou 9 e atingiu 

 

INDICADORES 

Nº de entidades inspecionadas, fiscalizadas ou 
auditadas em atividade programada

% de entidades inspecionadas, fiscalizadas ou 
auditadas em atividade reativa

Nº de medidas desenvolvidas no âmbito da 
articulação do controlo interno no MS

Taxa de congestão processual (pendentes
aos concluídos) 

% de processos de inspeção e de fiscalização 
que transitam para o ano seguinte

Nº de ações/medidas, de caráter genérico, de 
natureza preventiva, pedagógica ou de 
esclarecimento 
Nº de boas práticas implementadas no âmbito 
da sustentabilidade económica, ambiental e 
social 

                                                 
1 Quadro de objetivos mediante o cumprimento do qual a Inspeção é avaliada no âmbito do 
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tividade desenvolvida 
Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR)

para 2019 prosseguiu a estratégia planeada no Plano Estratégico 

2019. Teve como base o princípio de que os objetivos mediante os quais a Inspeção 

deve ser avaliada devem refletir o enquadramento conceptual das atividades de missão

uditorias, ação disciplinar, sistema de controlo interno e atividade 

reforço da atividade preventiva para garantir a eficiência da 

na uniformização de práticas.  

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

atingiu 9 das metas dos 18 indicadores. 

Metas                
(e intervalos) 

RESULTADOS

Nº de entidades inspecionadas, fiscalizadas ou 
programada 

80-100 -120 91

% de entidades inspecionadas, fiscalizadas ou 
auditadas em atividade reativa 

≤25%;≤.30%; 
≤35% 

23%

Nº de medidas desenvolvidas no âmbito da 
articulação do controlo interno no MS 

3  5

Taxa de congestão processual (pendentes face 
41%-45% -49% 49%

% de processos de inspeção e de fiscalização 
que transitam para o ano seguinte 

≤25%;≤30%; 
≤35% 

1%

Nº de ações/medidas, de caráter genérico, de 
natureza preventiva, pedagógica ou de 7-10 -13 7

Nº de boas práticas implementadas no âmbito 
da sustentabilidade económica, ambiental e 2 3

 
mediante o cumprimento do qual a Inspeção é avaliada no âmbito do 

|  

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) 

prosseguiu a estratégia planeada no Plano Estratégico 

2019. Teve como base o princípio de que os objetivos mediante os quais a Inspeção 

deve ser avaliada devem refletir o enquadramento conceptual das atividades de missão - 

, ação disciplinar, sistema de controlo interno e atividade 

garantir a eficiência da 

um esforço acrescido da parte dos trabalhadores da IGAS, 

RESULTADOS 

91  

23%  

5  

%  

1%  

7  

3  

mediante o cumprimento do qual a Inspeção é avaliada no âmbito do SIADAP. 
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INDICADORES 

Nº médio de semanas de duração das ações de 
auditoria 

Nº médio de semanas de duração das ações de 
inspeção e fiscalização 

% de processos de natureza disciplinar com 
instrução concluída no prazo 

Nº de processos de gestão abrangidos pelo 
Sistema de Gestão da Qualidade

Nº de regulamentos, manuais de procedimentos 
ou instruções de trabalho da área de
revistos ou elaborados 
Percentagem de trabalhadores com 
processamento da valorização remuneratória no 
mês seguinte ao termo do seu processo de 
avaliação de desempenho 

Taxa de trabalhadores com horário flexível

% de execução do programa de formação

Nº de documentos de análise divulgados 
relacionados com a atividade da IGAS

Taxa de cumprimento do plano de atualização 
periódica da informação disponibilizada no 
Portal da IGAS 

N.º de eventos de colaboração/cooperação 
promovidos 

superado  atingido 
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Metas                
(e intervalos) 

RESULTADOS

Nº médio de semanas de duração das ações de 
≤14;≤16; ≤18 16

Nº médio de semanas de duração das ações de 
≤8;≤10; ≤12 10

% de processos de natureza disciplinar com 
 55%-60%-65% 48%

Nº de processos de gestão abrangidos pelo 
Sistema de Gestão da Qualidade 

2 2

Nº de regulamentos, manuais de procedimentos 
ou instruções de trabalho da área de inspetiva, 2 2

Percentagem de trabalhadores com 
processamento da valorização remuneratória no 
mês seguinte ao termo do seu processo de 90% 100%

Taxa de trabalhadores com horário flexível 75%-78%-81% 78%

% de execução do programa de formação 55%-60%-65% 66%

Nº de documentos de análise divulgados 
relacionados com a atividade da IGAS 2 2

Taxa de cumprimento do plano de atualização 
periódica da informação disponibilizada no 70%-80%-90% 100%

N.º de eventos de colaboração/cooperação 
3 4

Gráfico 3: Quadro de execução do QUAR

|  

RESULTADOS 

16  

10  

48%  

2  

2  

100%  

78%  

%  

2  

100%  

4  

uadro de execução do QUAR 
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Execução e justificação do resultado

OOp1: Assegurar o cumprimento das disposições legais 

e orientações técnicas no âmbito de atuação da IGAS 

(OE1) 

Ind. 1.1 - Nº de entidades inspecionadas, fiscalizadas ou 

auditadas em atividade programada

Ind. 1.2 - % de entidades inspecionadas, fiscalizadas ou 

auditadas em atividade reativa 

A meta do indicador 1.1 foi atingida e a meta do indicador 1.2 foi superada

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

inspetiva, em detrimento da execução d

paradigma permite uma melhor utilização de recursos

bem como o reforço da prevenção.

Para a diminuição da atividade reativa 

denúncias e participações recebidas, que puderam ser agrupadas em ações temáticas 

programadas.  

 

OOp2: Reforçar a eficácia do Sistema de Controlo 

Interno do Ministério da Saúde (OE2)

Ind. 2.1 - Nº de medidas desenvolvidas no âmbito da 

articulação do controlo interno no MS

A meta do indicador foi superada

O reforço da eficácia do Sistema de Controlo Interno do Ministério da Saúde ficou também 

integrado como um objetivo do 

dinamização do Grupo Coordenador do Controlo Interno do Ministério da Saúde (

Assim: 

 Reuniões regionais com os Auditores internos

 Reuniões de Trabalho:

- Reunião Plenária do Grupo Coordenador a 30.05.
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e justificação do resultado 

OOp1: Assegurar o cumprimento das disposições legais 

orientações técnicas no âmbito de atuação da IGAS 
Meta, 

Tolerância 

de entidades inspecionadas, fiscalizadas ou 

auditadas em atividade programada 
100; 10 

entidades inspecionadas, fiscalizadas ou 
≤30%; 5% 

A meta do indicador 1.1 foi atingida e a meta do indicador 1.2 foi superada

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

a execução de ações meramente reativas. 

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

bem como o reforço da prevenção.  

uição da atividade reativa em muito contribuiu a análise e tratamento prévio de 

recebidas, que puderam ser agrupadas em ações temáticas 

OOp2: Reforçar a eficácia do Sistema de Controlo 

Interno do Ministério da Saúde (OE2) 

Meta, 

Tolerância 

Nº de medidas desenvolvidas no âmbito da 

articulação do controlo interno no MS 
3; 0 

superada.  

O reforço da eficácia do Sistema de Controlo Interno do Ministério da Saúde ficou também 

integrado como um objetivo do QUAR, preconizado no desenvolvimento de 

Coordenador do Controlo Interno do Ministério da Saúde (

Reuniões regionais com os Auditores internos (AI) 

Reuniões de Trabalho: 

Reunião Plenária do Grupo Coordenador a 30.05.2019 

|  

Resultado 

91  

23%  

A meta do indicador 1.1 foi atingida e a meta do indicador 1.2 foi superada 

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

 Esta mudança de 

no cumprimento das suas atribuições, 

ntribuiu a análise e tratamento prévio de 

recebidas, que puderam ser agrupadas em ações temáticas 

Resultado 

5  

O reforço da eficácia do Sistema de Controlo Interno do Ministério da Saúde ficou também 

, preconizado no desenvolvimento de medidas de 

Coordenador do Controlo Interno do Ministério da Saúde (GCCI). 
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- Reunião Plenária extraordinária do Grupo Coordenador a 18.07.2019

- Reunião Plenária do Grupo Coordenador a 27.11.2019

- Reunião do Grupo de 

Instrução relativo à Implementação de medida corretivas 

- Reuniões do GT4 com vista à elaboração da Metodologia de 

“Retribuições por desempenho de atividades fora do período normal de 

trabalho”;  

- II Seminário Controlo Interno 

 Criação de Grupo de Trabalho 

- GT4 para desenvolvimento de metodologia de auditoria na área dos Recursos 

Humanos com inclusão de AI das entidades hospitalares;

- GT5 para desenvolvimento de metodologia na área das convenções e acordos ( 

ações a realizar pelas ARS em resposta a solicitação da Tutela);

 Estudos e documentos de análise:

- Informação síntese sobre o cumprimento da Recomendação n.º 3/2013 e 

Instrução n.º 2/2014 do GCCI 

- Informação síntese sobre o cu

Auditorias à Contratação Pública.

- Informação síntese sobre o cumprimento das alíneas h) e i) do n.º 1 do 

Despacho n.º 851

- Instrução n.º 2/2019 

- Recomendação n.º1/2019 

hospitalares que integram o SNS nas atividades dos Grupo de Trabalho do 

GCCI 

- Instrução n.º 3/

do Período Normal de Trabalho

- Relatório de atividades 

- Metodologia de Auditoria  às “Retribuições por desempenho de atividades fora 

do período normal de trabalho”

 Integração dos AI dos EPE nas atividades do GCCI:

- Integração de três AI de EPE n

- Apresentações de temas (2)  por AI no II Seminário Controlo Interno.
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Reunião Plenária extraordinária do Grupo Coordenador a 18.07.2019

Reunião Plenária do Grupo Coordenador a 27.11.2019 

rupo de Trabalho (GT) 2 com vista à elaboração do projeto de 

Instrução relativo à Implementação de medida corretivas nas U

Reuniões do GT4 com vista à elaboração da Metodologia de 

“Retribuições por desempenho de atividades fora do período normal de 

II Seminário Controlo Interno - “Controlar para Prevenir” a 28.11.2019

Trabalho (GT): 

GT4 para desenvolvimento de metodologia de auditoria na área dos Recursos 

Humanos com inclusão de AI das entidades hospitalares; 

GT5 para desenvolvimento de metodologia na área das convenções e acordos ( 

a realizar pelas ARS em resposta a solicitação da Tutela);

Estudos e documentos de análise: 

Informação síntese sobre o cumprimento da Recomendação n.º 3/2013 e 

Instrução n.º 2/2014 do GCCI – Auditorias ao Cumprimento da LCPA.

Informação síntese sobre o cumprimento da Instrução n.º 5/2016 do GCCI 

Auditorias à Contratação Pública. 

Informação síntese sobre o cumprimento das alíneas h) e i) do n.º 1 do 

Despacho n.º 851-A/2017, de 16 de janeiro de 2017 

Instrução n.º 2/2019 – USF Modelo B – Implementação de me

Recomendação n.º1/2019 – Participação dos Auditores Internos das entidades 

hospitalares que integram o SNS nas atividades dos Grupo de Trabalho do 

Instrução n.º 3/2019 - Auditoria orientada às Retribuições por Atividades Fora 

odo Normal de Trabalho 

Relatório de atividades do 1.º semestre 2019 

Metodologia de Auditoria  às “Retribuições por desempenho de atividades fora 

do período normal de trabalho” 

Integração dos AI dos EPE nas atividades do GCCI: 

Integração de três AI de EPE na atividade do GT4; 

Apresentações de temas (2)  por AI no II Seminário Controlo Interno.

|  

Reunião Plenária extraordinária do Grupo Coordenador a 18.07.2019 

2 com vista à elaboração do projeto de 

nas USF;  

Reuniões do GT4 com vista à elaboração da Metodologia de Auditoria às 

“Retribuições por desempenho de atividades fora do período normal de 

“Controlar para Prevenir” a 28.11.2019 

GT4 para desenvolvimento de metodologia de auditoria na área dos Recursos 

GT5 para desenvolvimento de metodologia na área das convenções e acordos ( 

a realizar pelas ARS em resposta a solicitação da Tutela); 

Informação síntese sobre o cumprimento da Recomendação n.º 3/2013 e 

Auditorias ao Cumprimento da LCPA. 

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

Informação síntese sobre o cumprimento das alíneas h) e i) do n.º 1 do 

Implementação de medidas corretivas. 

Participação dos Auditores Internos das entidades 

hospitalares que integram o SNS nas atividades dos Grupo de Trabalho do 

Auditoria orientada às Retribuições por Atividades Fora 

Metodologia de Auditoria  às “Retribuições por desempenho de atividades fora 

Apresentações de temas (2)  por AI no II Seminário Controlo Interno. 
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OOp3: Garantir a eficiência da atividade inspetiva 

assegurando a boa continuidade processual (OE1)

Ind. 3.1 - Taxa de congestão processual

aos concluídos) 

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

que transitam para o ano seguinte

A meta do indicador 3.1 foi atingida e

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

é de 49%2. 

Quanto ao indicador 3.2, há a referir que a sua superação se relaciona 

tempos dos atos inspetivos, traduzida em parte n

semanas de duração das ações de inspeção e de fiscalização: diminui

semanas de duração das ações de inspeção e de fiscalização, 

resultado. 

 

OOp4: Reforçar a atividade preventiva (OE

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

natureza preventiva, pedagógica ou de esclarecimento

A meta do indicador foi atingida

O reforço da atividade preventiva ficou integrado como um objetivo do 

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

pedagógica ou de esclarecimento. Assim, foi dada continuidade à promoção e organização 

dos Serões da Saúde em 2019 e foram realizadas conferências no âmbito 

gripe pneumónica: 

 Grande Guerra, Cuidados de Saúde e Pneumónica, 13 de Fevereiro;

                                                 
2 A título de exemplo, meramente comparativo, refere
2018, era de 18% e a da Polícia Judiciária era de 62
DGPJ/MJ, PORDATA: Fonte: PORDATA; Última atualização: 201
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OOp3: Garantir a eficiência da atividade inspetiva 

assegurando a boa continuidade processual (OE1) 

Meta, 

Tolerância 

de congestão processual (pendentes face 
45%; 4% 

% de processos de inspeção e de fiscalização 

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

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

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

há a referir que a sua superação se relaciona com

os atos inspetivos, traduzida em parte nos indicadores relativos ao número médio de 

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

semanas de duração das ações de inspeção e de fiscalização, foi possível 

OOp4: Reforçar a atividade preventiva (OE3) 
Meta, 

Tolerância 

Nº de ações/medidas, de caráter genérico, de 

natureza preventiva, pedagógica ou de esclarecimento 
10; 3 

A meta do indicador foi atingida.  

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

ações/medidas de caráter genérico, de natureza preventiva, 

pedagógica ou de esclarecimento. Assim, foi dada continuidade à promoção e organização 

dos Serões da Saúde em 2019 e foram realizadas conferências no âmbito 

Grande Guerra, Cuidados de Saúde e Pneumónica, 13 de Fevereiro;

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

da Polícia Judiciária era de 62% (processos pendentes face aos processos resolvidos).
RDATA; Última atualização: 2019.10.31; PORDATA 2020.3.09)

|  

Resultado 

49%  

1%  

a meta do indicador 3.2 foi superada. 

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

com a melhoria dos 

ao número médio de 

o número médio de 

foi possível alcançar este 

Resultado 

7  

QUAR, preconizado 

ações/medidas de caráter genérico, de natureza preventiva, 

pedagógica ou de esclarecimento. Assim, foi dada continuidade à promoção e organização 

dos Serões da Saúde em 2019 e foram realizadas conferências no âmbito do centenário da 

Grande Guerra, Cuidados de Saúde e Pneumónica, 13 de Fevereiro; 

se que a taxa de congestão processual do Tribunal de Contas, em 
% (processos pendentes face aos processos resolvidos).Fontes de Dados: 
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 Serão da Saúde I - Ética: Valores bioéticos e mecanismos de garantia dos direitos dos 

doentes, 8 de Maio; 

 Pneumónica e Memória, 15 de Maio;

 Serão da Saúde II - Proteção de dados em Saúde 

 Serão da Saúde III – Acesso à Saúde 

 Impactos da Pneumónica, 25 de Setembro;

  Serão da Saúde IV - Política de Saúde 

novembro. 

OOp5: Incentivar as boas práticas e as atividades que 

incrementem a sustentabilidade económica, ambiental 

e social (OE3) 

Ind. 5.1 - Nº de boas práticas implementadas no âmbito da 

sustentabilidade económica, ambiental e social

A meta do indicador foi superada.

Em 2019, foi efetivado um esforço na implementação de boas práticas que incrementassem a 

sustentabilidade económica, ambiental e social. Assim foram implementadas: 

 Boas práticas Ambientais: 

 Aquisição de novas impressoras, dotadas de sistema de poupança de energia 

permitindo uma redução 

 Aquisição de destruidoras de papel, agilizando e facilita

mesmo; 

 Substituição do antigo pavimento da Biblio

ao nível da eficiência energética e redução estimada de custos com consumos de 

aparelhos de climatização

 Redução de consumíveis de plástico (eliminação de copos de plástico junto ao 

dispensador de água).

 Boas práticas ao nível da higiene, segurança e saúde no trabalho:

 Elaboração do Plano de Segurança Interno e respetiva aprovação pela Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil
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Ética: Valores bioéticos e mecanismos de garantia dos direitos dos 

Pneumónica e Memória, 15 de Maio; 

Proteção de dados em Saúde – O que muda?, 26 de Junho;

Acesso à Saúde – Igualdade e discriminação, 19 de Setembro;

Impactos da Pneumónica, 25 de Setembro; 

Política de Saúde - Saúde Mental nos Cuidados de Saúde, 

OOp5: Incentivar as boas práticas e as atividades que 

incrementem a sustentabilidade económica, ambiental 
Meta, 

Tolerância 

Nº de boas práticas implementadas no âmbito da 

ambiental e social 
2; 0 

A meta do indicador foi superada.  

, foi efetivado um esforço na implementação de boas práticas que incrementassem a 

sustentabilidade económica, ambiental e social. Assim foram implementadas: 

Boas práticas Ambientais:  

Aquisição de novas impressoras, dotadas de sistema de poupança de energia 

permitindo uma redução dos custos com energia elétrica; 

quisição de destruidoras de papel, agilizando e facilitando a reciclagem do 

Substituição do antigo pavimento da Biblioteca por soalho flutuante, com ganhos 

ao nível da eficiência energética e redução estimada de custos com consumos de 

aparelhos de climatização;  

Redução de consumíveis de plástico (eliminação de copos de plástico junto ao 

dispensador de água). 

s ao nível da higiene, segurança e saúde no trabalho: 

Elaboração do Plano de Segurança Interno e respetiva aprovação pela Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil. 

|  

Ética: Valores bioéticos e mecanismos de garantia dos direitos dos 

O que muda?, 26 de Junho; 

Igualdade e discriminação, 19 de Setembro; 

Saúde Mental nos Cuidados de Saúde, 12 de 

Resultado 

3  

, foi efetivado um esforço na implementação de boas práticas que incrementassem a 

sustentabilidade económica, ambiental e social. Assim foram implementadas:  

Aquisição de novas impressoras, dotadas de sistema de poupança de energia 

ndo a reciclagem do 

teca por soalho flutuante, com ganhos 

ao nível da eficiência energética e redução estimada de custos com consumos de 

Redução de consumíveis de plástico (eliminação de copos de plástico junto ao 

Elaboração do Plano de Segurança Interno e respetiva aprovação pela Autoridade 
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 • Boas práticas a nível da inserção na comunidade:

 Utilização plena do espaço de e

 

 

OOp6: Reforçar a eficiência das ações inspetivas (OE1)

Ind. 6.1 - Nº médio de semanas de duração das ações de 

auditoria 

Ind. 6.2 - Nº médio de semanas de duração das ações de 

inspeção e fiscalização 

As metas dos indicadores 6.1

Com o intuito de continuar a reforçar a eficiência das ações inspetivas, considerou

monitorização do número médio de semanas de duração das ações de auditoria, de inspeção e 

de fiscalização. Esta monitorização

realizado permitiram melhorar os tempos dos atos inspetivos e a duração das 

 

 

OOp7: Reforçar a eficiência da ação disciplinar (OE4)

Ind. 7.1 - % de processos de natureza disciplinar com 

instrução concluída no prazo 

A meta do indicador 7.1 foi superada

Para o cálculo da % de processos de natureza disciplinar com 

semelhança dos anos anteriores, 

lei para a fase de instrução.  
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• Boas práticas a nível da inserção na comunidade: 

Utilização plena do espaço de exposições da IGAS. 

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

Tolerância 

Nº médio de semanas de duração das ações de 
≤16; 2 

Nº médio de semanas de duração das ações de 
≤10; 2 

6.1 e 6.2 foram atingidas. 

reforçar a eficiência das ações inspetivas, considerou

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

sta monitorização e a introdução de melhorias a nível do 

melhorar os tempos dos atos inspetivos e a duração das 

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

Tolerância 

% de processos de natureza disciplinar com 
60%; 5% 48%

superada. 

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

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

|  

Resultado 

16  

10  

reforçar a eficiência das ações inspetivas, considerou-se manter a 

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

melhorias a nível do planeamento 

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

Resultado 

48%  

instrução concluída no prazo, à 

45 dias úteis, previsto na 
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OOp8: Padronizar e normalizar 

Ind.8.1 - Nº de processos de gestão abrangidos pelo 

Sistema de Gestão da Qualidade 

Ind. 8.2 - Nº de regulamentos, manuais de procedimentos 

ou instruções de trabalho da área de inspetiva, revistos ou 

elaborados 

As metas dos indicadores 8.1

 

Durante o ano de 2019, foi dada continuidade

metodologias. Assim, foram 

abrangidos no Sistema de Gestão da 

 Processo de gestão da justificação de faltas de Recursos Humanos

 Processo de Gestão do Mapa de Risco Temático

 

Relativamente aos regulamentos, manuais de procedimentos ou instruções de trabalho da área 

de inspetiva, revistos ou elaborados

 Revisão da Instrução de 

 Desenvolvida a Instrução de 

de risco; 

O alcance das metas destes indicadores 

numa melhor compreensão e clareza de papéis e de responsabilidades

contínua conseguida a partir de uma atitude pró
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: Padronizar e normalizar metodologias (OE3) 
Meta, 

Tolerância 

Nº de processos de gestão abrangidos pelo 

 
2;0 

Nº de regulamentos, manuais de procedimentos 

ou instruções de trabalho da área de inspetiva, revistos ou 2;0 

.1 e 8.2 foram atingidas. 

foi dada continuidade à padronização e à 

Assim, foram sistematizados dois processos de gestão, no sentido de serem

Sistema de Gestão da Qualidade: 

Processo de gestão da justificação de faltas de Recursos Humanos

Gestão do Mapa de Risco Temático 

regulamentos, manuais de procedimentos ou instruções de trabalho da área 

ou elaborados: 

Revisão da Instrução de Trabalho no âmbito da Ordem de Serviço; 

Instrução de Trabalho para Recolha de informação para a classificação 

destes indicadores traduz-se numa maior rentabilidade 

compreensão e clareza de papéis e de responsabilidades, bem como 

partir de uma atitude pró-ativa.  

|  

Resultado 

2  

2  

à normalização de 

, no sentido de serem 

Processo de gestão da justificação de faltas de Recursos Humanos 

regulamentos, manuais de procedimentos ou instruções de trabalho da área 

;  

Recolha de informação para a classificação 

maior rentabilidade da atividade, 

bem como na melhoria 
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OOp9: Garantir a operacionalização atempada dos 

atos a que se refere o n.º 2 do artº 16 da LO

Ind. 9.1 - Percentagem de trabalhadores com 

processamento da valorização remuneratória no mês 

seguinte ao termo do seu processo de avaliação de 

desempenho 

A meta do indicador 9.1 foi superada

A meta foi definida de acordo com as orientações emanadas pela Secretaria

Ministério da Saúde, de modo a garantir

refere o n.º 2 do artº 16 da LOE

devida, esta foi processada no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de 

desempenho. 

 

 

OOp10: Promover a utilização de horários flexíveis e 

modalidades de organização do trabalho que facilitem 

a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal 

(OE3) 

Ind. 10.1 - Taxa de trabalhadores com horário flexível

A meta do indicador 10.1 foi atingida.

A IGAS promove a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal, pelo que, a 

modalidade de horário que mais 

estabelecido no artº 22 da LOE

 

 

OOp11: Assegurar a formação com vista à qual

e capacitação dos trabalhadores (OE3)

Ind. 11.1 - % de execução do programa de formação
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OOp9: Garantir a operacionalização atempada dos 

atos a que se refere o n.º 2 do artº 16 da LOE (OE3) 

Meta, 

Tolerância 

Percentagem de trabalhadores com 

processamento da valorização remuneratória no mês 

seguinte ao termo do seu processo de avaliação de 
90%; 0% 100%

superada. 

de acordo com as orientações emanadas pela Secretaria

Ministério da Saúde, de modo a garantir a operacionalização atempada dos atos a que se 

refere o n.º 2 do artº 16 da LOE 2019. Aos trabalhadores cuja valorização remuneratória era 

no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de 

OOp10: Promover a utilização de horários flexíveis e 

modalidades de organização do trabalho que facilitem 

a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal 

Meta, 

Tolerância 

Taxa de trabalhadores com horário flexível 78%; 3% 78%

A meta do indicador 10.1 foi atingida. 

A IGAS promove a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal, pelo que, a 

modalidade de horário que mais prevalece é de horário flexível, contribuindo assim para o 

da LOE 2019. 

Assegurar a formação com vista à qualificação 

trabalhadores (OE3) 

Meta, 

Tolerância 

% de execução do programa de formação 60%; 5% 66

|  

Resultado 

100%  

de acordo com as orientações emanadas pela Secretaria-Geral do 

a operacionalização atempada dos atos a que se 

Aos trabalhadores cuja valorização remuneratória era 

no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de 

Resultado 

78%  

A IGAS promove a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal, pelo que, a 

prevalece é de horário flexível, contribuindo assim para o 

Resultado 

66%  
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A meta do indicador 11.1 foi superada

A meta foi definida tendo em conta que a superveniência de necessidades a nível da atividade 

de core. No decorrer de 201

formação por ausência de oferta formativa e por cancelamento de ações planeadas

da entidade formadora (fatores externos). 

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

de caráter formativo, internas e externas.

 

 

OOp12: Melhorar a qualidade da informação prestada 

no âmbito da atuação da IGAS (OE3)

Ind. 12.1 Nº de documentos de análise divulgados 

relacionados com a atividade da IGAS

Ind. 12.2 Taxa de cumprimento do plano de atualização 

periódica da informação disponibilizada no Portal da 

A meta do indicador 12.1 foi atingida

Assim, foram divulgados documentos de análise

 Síntese da análise da atuação inspetiva da IGAS 2013

cuidados de saúde em estruturas residenciais para idosos

 Síntese da análise da atuação inspetiva da IGAS 2013

urgência e de emergência

 

OOp13: Reforçar a articulação e a cooperação nacional 

e internacional (OE3) 

Ind. 13.1 N.º de eventos de colaboração/cooperação 

promovidos 

A meta do indicador foi superada
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.1 foi superada. 

A meta foi definida tendo em conta que a superveniência de necessidades a nível da atividade 

No decorrer de 2019, foi necessário proceder à reformulação do programa de 

formação por ausência de oferta formativa e por cancelamento de ações planeadas

da entidade formadora (fatores externos).  

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

de caráter formativo, internas e externas. 

: Melhorar a qualidade da informação prestada 

atuação da IGAS (OE3) 

Meta, 

Tolerância 

Nº de documentos de análise divulgados 

relacionados com a atividade da IGAS 
2; 0 

Taxa de cumprimento do plano de atualização 

periódica da informação disponibilizada no Portal da IGAS 
80%; 10% 100

.1 foi atingida e a meta do indicador 12.2 foi superada.

documentos de análise relacionados com a atividade

Síntese da análise da atuação inspetiva da IGAS 2013-2018 relativa à 

cuidados de saúde em estruturas residenciais para idosos. 

Síntese da análise da atuação inspetiva da IGAS 2013-2018 relativa 

urgência e de emergência. 

: Reforçar a articulação e a cooperação nacional Meta, 

Tolerância 

.1 N.º de eventos de colaboração/cooperação 
3; 0 

superada.  

|  

A meta foi definida tendo em conta que a superveniência de necessidades a nível da atividade 

, foi necessário proceder à reformulação do programa de 

formação por ausência de oferta formativa e por cancelamento de ações planeadas por parte 

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

Resultado 

2  

100%  

.2 foi superada. 

relacionados com a atividade: 

2018 relativa à Prestação de 

2018 relativa aos Cuidados de 

Resultado 

4  
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Os eventos foram realizados ao longo do ano e ocorreram na Biblioteca da IGAS:

 Numa iniciativa conjunta do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de 

Ciência Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 

IGAS, foi apresentado o livro “O

- 1944-1975”e o projecto de estudo da actividade inspectiva na administração 

central do Estado no século XX

 Em parceria com o IHC 

evocativas do Centenário da Gripe

 A organização dos Serões da Saúde 

diversas entidades, nomeadamente INFARMED 

Medicamento e Produtos de Saúde; Universidade do Minho; Comissão de Ética para a 

Investigação Clínica; Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; Direção 

Regional Norte da Ordem dos Farmacêuticos; Faculdade de Medicina da Universidade 

do Porto; Associação Portuguesa de Bioética; Faculdade de Medicina da Universidade 

de Lisboa; Instituto de Ciências 

Ciências Biomédicas Abel Salazar do Porto; Universidade Católica; Supremo Tribunal 

de Justiça; Administração Regional de Saúde do Alentejo; Gestão de Tecnologia da 

Saúde da Luz Saúde, SA; Instituto de Ciência

Direito da Universidade de Lisboa; Serviços Partilhados do Ministério da Saúde; 

Escola Superior de Saúde do Instituto P

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo

 Em parceria com o IHC 

Pneumónica”.  

 

A2: Atividade inspetiva

 

Balanço global 

 Em termos globais, a meta de entidades objeto de inspeção, fiscalização ou auditoria 

foi atingida. 

Relatório de Atividades 2019 | A - Atividade desenvolvida | 

24 

Os eventos foram realizados ao longo do ano e ocorreram na Biblioteca da IGAS:

Numa iniciativa conjunta do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de 

Ciência Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (IHC 

apresentado o livro “Os Serviços de Inspeção na Assistência e na Saúde 

projecto de estudo da actividade inspectiva na administração 

central do Estado no século XX. 

IHC – FCSH UNL, foi promovido um ciclo de 

evocativas do Centenário da Gripe Pneumónica. 

Serões da Saúde contaram com a colaboração de oradores de 

diversas entidades, nomeadamente INFARMED - Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde; Universidade do Minho; Comissão de Ética para a 

a; Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; Direção 

Regional Norte da Ordem dos Farmacêuticos; Faculdade de Medicina da Universidade 

do Porto; Associação Portuguesa de Bioética; Faculdade de Medicina da Universidade 

de Lisboa; Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica; Instituto de 

Ciências Biomédicas Abel Salazar do Porto; Universidade Católica; Supremo Tribunal 

de Justiça; Administração Regional de Saúde do Alentejo; Gestão de Tecnologia da 

Luz Saúde, SA; Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa; Serviços Partilhados do Ministério da Saúde; 

Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal; Administração Regional 

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo; Conselho Nacional de Saúde Mental

o IHC – FCSH UNL foi apresentado o livro “Centenário da Gripe 

Atividade inspetiva 

Em termos globais, a meta de entidades objeto de inspeção, fiscalização ou auditoria 

|  

Os eventos foram realizados ao longo do ano e ocorreram na Biblioteca da IGAS: 

Numa iniciativa conjunta do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de 

(IHC – FCSH UNL) e a 

de Inspeção na Assistência e na Saúde 

projecto de estudo da actividade inspectiva na administração 

ciclo de 3 Conferências 

contaram com a colaboração de oradores de 

Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde; Universidade do Minho; Comissão de Ética para a 

a; Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; Direção 

Regional Norte da Ordem dos Farmacêuticos; Faculdade de Medicina da Universidade 

do Porto; Associação Portuguesa de Bioética; Faculdade de Medicina da Universidade 

da Saúde da Universidade Católica; Instituto de 

Ciências Biomédicas Abel Salazar do Porto; Universidade Católica; Supremo Tribunal 

de Justiça; Administração Regional de Saúde do Alentejo; Gestão de Tecnologia da 

Políticas da Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa; Serviços Partilhados do Ministério da Saúde; 

olitécnico de Setúbal; Administração Regional 

de Saúde Mental. 

Centenário da Gripe 

Em termos globais, a meta de entidades objeto de inspeção, fiscalização ou auditoria 
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 A atividade reativa foi mantida 

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

planeamento realizado.

 A atividade programada 

possível desenvolver em 2019 e que transitou para 2020.

 As ações disseram respeito a várias áreas temáticas. Assim:

 

 

 

Gestão do sistema de 
controlo interno

Planeamento e gestão 
de RH

Cuidados de saúde 
mental

Prestação de serviços 
na área de RH
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foi mantida abaixo do nível máximo definido

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

planeamento realizado. 

A atividade programada apenas sofreu um ajustamento relativa a uma ação que não

possível desenvolver em 2019 e que transitou para 2020.  

As ações disseram respeito a várias áreas temáticas. Assim: 

Gestão de stocks -
Farmácia hospitalar

Acumulação de 
funções, 

incompatibilidades e 
impedimentos

Execução de 
contratos (CCP) Cuidados continuados

Tratamento de 
dependências e 

comportamentos 
aditivos

Procriação 
medicamente 

assisitda

Prescrição de 
medicamentos e 

MCDT

Acesso a cuidados e 
prestações em saúde

Cuidados 
domiciliários

Contratação de 
serviços

|  

definido, em consequência 

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

relativa a uma ação que não foi 

 

Assiduidade e 
horários de trabalho

Cuidados de saúde da 
visão

Terapêuticas não 
convencionais

Interrupção 
voluntária da 

gravidez
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ÁREA 

GESTÃO 
ORGANIZACIONAL 

Gestão do sistema de controlo interno /
ambiente de controlo

GESTÃO 
FINANCEIRA 

Gestão financeira /  gestão de stocks 
Farmácia hospitalar/ armazéns centrais e 
avançados

GESTÃO DE RH 

Acumulação de funções, incompatibilidades e 
impedimentos

Assiduidade e horários de 

Planeamento e gestão de RH

Prestação de serviços na área de RH

CONTRATAÇÃO E 
DESPESA PÚBLICA 

contratação de serviços 

Execução de contratos (CCP)/ grandes 
contratos de empreitadas

PRESCRIÇÃO 
Prescrição de medicamentos e de meios 
complementares de diagnóstico e terapêutica

PRESTAÇÃO DE 
CUIDADOS DE 

SAÚDE 

Cuidados continuados/ cuidados continuados 
integrados

Cuidados continuados / cuidados paliativos

Cuidados continuados/ estruturas residenciais 
para idosos 

Cuidados de saúde da visão

Cuidados de saúde mental

Cuidados domiciliários

OUTRAS 
PRESTAÇÕES EM 

SAÚDE 

Acesso a cuidados e prestações em saúde

Terapêuticas não

Tratamento de dependências e 
comportamentos aditivos

Interrupção voluntária da gravidez

Procriação medicamente assisitda

Atividade Proativa

Atividade Reativa
 

 

Processos e pendência em geral 

 

Para além das ações de inspeção, fiscalização e auditoria program

tem em curso outros processos. No decorrer de 201

concluídos 288 processos. 
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TEMA 
Nº Ent 
prev. concluída

Gestão do sistema de controlo interno / 
ambiente de controlo 

6 

Gestão financeira /  gestão de stocks - 
Farmácia hospitalar/ armazéns centrais e 
avançados 

2 

Acumulação de funções, incompatibilidades e 
impedimentos 

10 

Assiduidade e horários de trabalho 9 

Planeamento e gestão de RH 6 

Prestação de serviços na área de RH 1 

contratação de serviços  1 

Execução de contratos (CCP)/ grandes 
contratos de empreitadas 

6 

Prescrição de medicamentos e de meios 
complementares de diagnóstico e terapêutica 

10 

Cuidados continuados/ cuidados continuados 
integrados 

3 

Cuidados continuados / cuidados paliativos 10 

Cuidados continuados/ estruturas residenciais 
para idosos  

4 

Cuidados de saúde da visão 4 

Cuidados de saúde mental 6 

Cuidados domiciliários 1 

Acesso a cuidados e prestações em saúde 3 

Terapêuticas não convencionais 12 

Tratamento de dependências e 
comportamentos aditivos 

10 

Interrupção voluntária da gravidez 1 

Procriação medicamente assisitda 13 

Atividade Proativa 97 

Atividade Reativa 21 

Gráfico 4: Quadro de execução da atividade inspetiva 

Processos e pendência em geral  

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

tem em curso outros processos. No decorrer de 2019 foram registados

|  

c/ação 
concluída 

c/ação a 
continuar 
em 2020 

4 1 

1 1 

10 0 

7 2 

6 0 

0 1 

0 1 

5 1 

7 3 

3 0 

10 0 

4 0 

2 1 

6 0 

1 0 

1 2 

13 0 

10 0 

1 0 

13 0 

91 5 

13 8 

uadro de execução da atividade inspetiva  

ou previsíveis, a IGAS 

registados 255 processos e 
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A IGAS tem desenvolvido esforços no sentido da definição e do controlo de 

como do controlo regular do estado dos processos

 

EVOLUÇÃO DA PENDÊNCIA PROCESSUAL

Tipo de processo 
Transitados 
para 2019

Inspeção 32

Auditoria 16

Fiscalização 8

Disciplinar 31

Inquérito 43

Contraordenação 5

Esclarecimento 39

Sindicância 0

Totais 174
 

 

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

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

terminados em curto espaço de tempo, perdem por veze

de 2019 verificou-se uma diminuição da pendência de 

45

26

52
47

24

INS AUD
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A IGAS tem desenvolvido esforços no sentido da definição e do controlo de 

como do controlo regular do estado dos processos. 

EVOLUÇÃO DA PENDÊNCIA PROCESSUAL 

Transitados 
para 2019 

Registados 
em 2019 

Concluídos 
em 2019 

Pendentes 
em janeiro 

de 2020 

32 47 45 34 

16 24 26 14 

8 53 52 9 

31 17 17 31 

43 52 55 40 

5 10 12 3 

39 51 80 10 

0 1 1 0 

174 255 288 141 

Gráfico 6: Evolução da pendência processual

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

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

terminados em curto espaço de tempo, perdem por vezes eficácia e utilidade. 

se uma diminuição da pendência de 19%. 

52

17

55

12

53

17

52

10

FIS DIS INQ CTO

Concluídos Registados

Gráfico 5: Processos Instaurados e processos concluídos

|  

 

A IGAS tem desenvolvido esforços no sentido da definição e do controlo de prazos, bem 

Pendentes 
em janeiro 

 
Evolução 

+2 

-2 

+1 

0 = 
-3 

-2 

-49 

0 = 
-33 

volução da pendência processual 

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

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

s eficácia e utilidade. Assim, no ano 

80

1

51

1

ESC SND

: Processos Instaurados e processos concluídos 
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O gráfico abaixo é elucidativo deste esforço.

 

A IGAS apostou no desenvolvimento e 

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

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

processos.  

 

Taxa de congestão, de resolução e de eficácia processual 

A taxa de congestão processual

concluídos. A taxa de congestão processual na IGAS cifrou

Conforme já acima referido, manter esta taxa abaixo dos 50% significa que se garante que se 

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

que inviabilize o fluir normal da atividade e garantindo o não aumento da pen

processual. As taxas de congestão mais elevadas referem

e aos disciplinares. 

 

                                                 
3 A título de exemplo, meramente comparativo,
2018, era de 18% e a da Polícia Judiciária era de 62% (processos pendentes face aos processos resolvidos).
DGPJ/MJ, PORDATA: Fonte: PORDATA; Última atualização: 2019.10

disciplinar de inspeção

pendentes para 2016 pendentes para 2017
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O gráfico abaixo é elucidativo deste esforço. 

Gráfico 7: Processos transitados e a transitar

A IGAS apostou no desenvolvimento e na conclusão dos processos de esclarecimento, um 

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

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

de resolução e de eficácia processual  

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

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

Conforme já acima referido, manter esta taxa abaixo dos 50% significa que se garante que se 

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

que inviabilize o fluir normal da atividade e garantindo o não aumento da pen

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

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

2018, era de 18% e a da Polícia Judiciária era de 62% (processos pendentes face aos processos resolvidos).
DGPJ/MJ, PORDATA: Fonte: PORDATA; Última atualização: 2019.10.31; PORDATA 2020.03.09

de inquérito 
disciplinar

de 
esclarecimentos

de auditoria de fiscalização

pendentes para 2017 pendentes para 2018 pendentes para 2019

|  

 

rocessos transitados e a transitar 

na conclusão dos processos de esclarecimento, um 

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

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

mede a % de processos pendentes face aos processos 

se, no final do ano, em 49% 3. 

Conforme já acima referido, manter esta taxa abaixo dos 50% significa que se garante que se 

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

que inviabilize o fluir normal da atividade e garantindo o não aumento da pendência 

aos processos de contraordenação 

se que a taxa de congestão processual do Tribunal de Contas, em 
2018, era de 18% e a da Polícia Judiciária era de 62% (processos pendentes face aos processos resolvidos).Fontes de Dados: 

3.09) 

de fiscalização de 
contraordenação

pendentes para 2019 pendentes para 2020
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A taxa de resolução processual

novos processos registados. A taxa de resolução processual na IGAS cifrou

ano, em 113%4. Assim, a quantidade de processos concluídos é superior à de novos processos

assegurando que a instauração de novos processos não 

dos anteriores. Note-se que os valores são bastante equilibrados.

                                                 
4 A título de exemplo, meramente comparativo, refere
e a da Polícia Judiciária era de 102%. Fontes de Dados: DGPJ/MJ, PORDATA: Fonte: PORDATA; Última atualização: 
2019.10.31; PORDATA 2020.03.09) 

14

3

31
26

12

de auditoria de 
contraordenação

disciplinar

26

12

24

10

de auditoria de 
contraordenação

disciplinar
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Gráfico 

taxa de resolução processual mede a percentagem dos processos concluí

. A taxa de resolução processual na IGAS cifrou

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

assegurando que a instauração de novos processos não prejudique a eficácia e a continuidade 

se que os valores são bastante equilibrados. 

Gráfico

 
A título de exemplo, meramente comparativo, refere-se que a taxa de resolução do Tribunal de Contas em 2018 era de 96% 

Fontes de Dados: DGPJ/MJ, PORDATA: Fonte: PORDATA; Última atualização: 
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disciplinar de 
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80

52
55
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51 53 52

disciplinar de 
esclarecimentos

de fiscalização de inquérito
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|  

 

Gráfico 8: Congestão processual 

mede a percentagem dos processos concluídos face aos 

. A taxa de resolução processual na IGAS cifrou-se, no final do 

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

prejudique a eficácia e a continuidade 

 

Gráfico9: Resolução processual 

se que a taxa de resolução do Tribunal de Contas em 2018 era de 96% 
Fontes de Dados: DGPJ/MJ, PORDATA: Fonte: PORDATA; Última atualização: 
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As taxas de resolução mais elevadas referem

explica-se pelo facto de a grande maioria se encontrar 

entidades externas. 

 

A taxa de eficácia processual

conjunto dos processos que é preciso concluir, isto é, 

transitados do ano anterior. Esta taxa na IGAS é de 6

 

A3: Informação e Cooperação

 

Pedidos de Informação 

A IGAS, enquanto serviço de inspeção do MS, 

geral e a outros organismos e trabalhadores

700 pedidos de informação por endereço de correio eletrónico.

 

 
                                                 
5 A título de exemplo, meramente comparativo, refere
a da Polícia Judiciária era de 63%. Fontes de Dados: DGPJ/MJ, PORDATA: Fonte: PORDATA; Última a
2019.10.31; PORDATA 2020.03.09) 
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As taxas de resolução mais elevadas referem-se aos processos de esclarecimento

a grande maioria se encontrar a aguardar informações provenientes de 

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

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

transitados do ano anterior. Esta taxa na IGAS é de 67%5.  

Gráfico

A3: Informação e Cooperação 

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

e trabalhadores do Ministério. Em 2019, registaram

por endereço de correio eletrónico.  

 
título de exemplo, meramente comparativo, refere-se que a taxa de eficácia do Tribunal de Contas em 201

Fontes de Dados: DGPJ/MJ, PORDATA: Fonte: PORDATA; Última a

17

80

52
55

45
48

90

61

95

disciplinar de 
esclarecimentos

de fiscalização de inquérito de inspeção

Concluídos Transitados+Registados

|  

esclarecimento (157%). Isto 

a aguardar informações provenientes de 

mede a percentagem dos processos concluídos face ao 

os novos processos e dos 

 

Gráfico 10: Eficácia processual 

presta um Serviço Informativo ao cidadão em 

, registaram-se mais de 

do Tribunal de Contas em 2018 era de 82% e 
Fontes de Dados: DGPJ/MJ, PORDATA: Fonte: PORDATA; Última atualização: 
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 Pedidos de informação

 

Constatado que o item “particula

apresentou maior número de pedidos, 

seguido pelo item “trabalhadores

que apresentou um menor número de 

pedidos foi o item “sindicatos”

 

 

 

 

 Entidades mais visadas nos pedidos de 

Verificou-se que 20% referiam

hospitalares “EPE” e, muito próximo uma da 

as unidades privadas de saúde

Resulta que os contactos que mais visaram unidades privadas de saúde, 50%, foram efetuados 

por serviços do “Estadooutros

Quanto ao item “trabalhadores”, com maior ou menor % todas as entidades apresentam 

contactos, sendo que a maior % corresponde aos centr

seguido por outros serviços do Ministério da saúde com 17

7%

29% 12%
5%

14%

11% 22%

22%
10%

10%

10%

20%

17%
7%

5%

18%

24%

33%

33%

13% 20%
4% 1%

ACES CHEPE Diversos EstadoOutros

Anónimo Associaçãoprof.
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Pedidos de informação/esclarecimento por remetente 

particular” é o que 

apresentou maior número de pedidos, 

rabalhadores”, já o item 

que apresentou um menor número de 

pedidos foi o item “sindicatos” 

Entidades mais visadas nos pedidos de particulares  

se que 20% referiam-se a “ACES”, seguido de 18% tendo como alvo os centros 

hospitalares “EPE” e, muito próximo uma da outra, com 14%, respetivamente

de saúde e os hospitais “EPE” (estes incluem os IPO’s). 

Resulta que os contactos que mais visaram unidades privadas de saúde, 50%, foram efetuados 

Estadooutros” e 24% por serviços do Ministério da Saúde. 

item “trabalhadores”, com maior ou menor % todas as entidades apresentam 

contactos, sendo que a maior % corresponde aos centros hospitalares “CHEPE” com 20

do Ministério da saúde com 17%. 

Gráfico 12: Entidades visadas por tipo de remetente

7%

5%

14%

14%

29%

14%

22%

11%

10%

14%

0%

3%

7%

6%6%

6%

6%

33%

16%

2%

2%
17%

5%

EstadoOutros HOSPEPE HOSPSPA HPP MSOutros Não 
Identificado

Setorsocial

Associaçãoprof. Empresa EstadoOutros Particular SerMS Sindicato

42 7 9 10

6% 1% 1% 1%

N.º

Gráfico 11: N.º / % de informações/esclarecimentos por remetente

|  

% tendo como alvo os centros 

respetivamente encontram-se 

Resulta que os contactos que mais visaram unidades privadas de saúde, 50%, foram efetuados 

% por serviços do Ministério da Saúde.  

item “trabalhadores”, com maior ou menor % todas as entidades apresentam 

os hospitalares “CHEPE” com 20% 

 
Entidades visadas por tipo de remetente 

2%

14%

5%

14%

14%

11%

10%

50%

2%

4%

14%

6%

12%

24%

3%

11%

4%

Setorsocial ULSEPE Uprivada

Sindicato Trabalhador

532 17 3 98

74% 2% 0% 14%

N.º %

N.º / % de informações/esclarecimentos por remetente 
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 Tipo de contacto, por entidade visada

Verifica-se que a percentagem mais elevada em todas elas, exceto nos hospitais do “SPA” 

(nestes os pedidos em maior número correspondem a “trabalhadores” com 6

a pedidos de “particulares” situando

mais alta nos “ACES” que regista 

 

 Área geográfica  

 

Verifica-se que o maior número de 

contatos visou entidades 

localizadas na área geográfica de 

Lisboa e Vale do Tejo com 44

quase o dobro da imediatamente a 

seguir, que foi a área geográfi

do Norte, com um valor de 23 

 

1%

2% 7%

83% 70%

77%

80%

2%
1%

2%
10%

15%
8%

3%

ACES CHEPE Diversos EstadoOutros

Anónimo Associaçãoprof.
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contacto, por entidade visada 

se que a percentagem mais elevada em todas elas, exceto nos hospitais do “SPA” 

(nestes os pedidos em maior número correspondem a “trabalhadores” com 6

ulares” situando-se entre os 33 % a mais baixa nos hospitais do “SPA” e a 

mais alta nos “ACES” que regista 83%. 

Gráfico 13: Tipo de contacto por entidade visada

que o maior número de 

contatos visou entidades 

localizadas na área geográfica de 

44%, 

quase o dobro da imediatamente a 

seguir, que foi a área geográfica 

do Norte, com um valor de 23 %. 

Gráfico 14: N.º

3%

2%

79%

33%

82%

61%

68%

5%

2%

2%
18%

67%

9%

27%

11%

EstadoOutros HOSPEPE HOSPSPA HPP MSOutros Não 
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Setorsocial

Associaçãoprof. Empresa EstadoOutros Particular SerMS Sindicato

25 33 83 313 88

3% 5% 12% 44% 12%

Alentejo Algarve Centro LVT Não Ident.

N.º %

|  

se que a percentagem mais elevada em todas elas, exceto nos hospitais do “SPA” 

(nestes os pedidos em maior número correspondem a “trabalhadores” com 67%), corresponde 

% a mais baixa nos hospitais do “SPA” e a 

 
Tipo de contacto por entidade visada  

N.º e % por área geográfica  

1%

65%

54%

81%

5%

5%

4%15%

27%

4%

Setorsocial ULSEPE Uprivada

Sindicato Trabalhador

166 10

12% 23% 1%

Não Ident. Norte RegAut.
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Em termos de entidades visadas, por área geográfica, verifica

de saúde privadas “UPrivada” e os “

contactos em todas as regiões identificadas.

 

 Quanto ao tipo de assunto que motivou o contacto 

o tempo médio garantido de resposta/acesso “TMGRAcesso” foi o que regis

elevado com 15 % dos pedidos, logo seguido pelo item “Funcionamento de serviços” com 

15%,  “Outros” com 14% e a temátic

confirmando, assim, a percentagem registada nos contactos de “trabalhadores”,  como o 

segundo mais elevado  

 

Acessos ao website 

Registaram-se 30.841 visitas ao 

Este número de acessos não será alheio ao

curso, à atualização de conteúdos

IGAS se tem empenhado. 

 

Cooperação Institucional 

Reforçar a articulação e a cooperação nacional

apostas estratégicas à qual se pretende dar continuidade. 

No âmbito da cooperação nacional

QUAR, salienta-se: 

 

A execução efetiva de 7 protoc

 Realização de ações inspetivas conjuntas:

 Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA) 

 Ordem dos Enfermeiros 

 Ordem dos Médicos
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Em termos de entidades visadas, por área geográfica, verifica-se que os “ACES

” e os “Diversos” constituíram as entidade que foram o alvo de 

contactos em todas as regiões identificadas. 

uanto ao tipo de assunto que motivou o contacto  

o tempo médio garantido de resposta/acesso “TMGRAcesso” foi o que regis

% dos pedidos, logo seguido pelo item “Funcionamento de serviços” com 

% e a temática de recursos humanos “RH” com um valor de 13

confirmando, assim, a percentagem registada nos contactos de “trabalhadores”,  como o 

visitas ao website da IGAS no ano de 2019. 

de acessos não será alheio aos procedimentos concursais que se encontravam em 

de conteúdos e ao reforço da cultura de cooperação e abertura em que a 

 

cooperação nacional e internacional continuou a ser uma das 

apostas estratégicas à qual se pretende dar continuidade.  

cooperação nacional, para além dos eventos referidos no indicador 

protocolos: 

Realização de ações inspetivas conjuntas: 

Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA) 

Ordem dos Enfermeiros  

Ordem dos Médicos 

|  

ACES”, as unidades 

” constituíram as entidade que foram o alvo de 

o tempo médio garantido de resposta/acesso “TMGRAcesso” foi o que registou o valor mais 

% dos pedidos, logo seguido pelo item “Funcionamento de serviços” com 

umanos “RH” com um valor de 13%, 

confirmando, assim, a percentagem registada nos contactos de “trabalhadores”,  como o 

is que se encontravam em 

e ao reforço da cultura de cooperação e abertura em que a 

continuou a ser uma das 

ara além dos eventos referidos no indicador 13.1 do 

Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA)  
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 Formação 

 Serviços Partilhados do Ministério da Saúde 

 IDEFF – Instituto de Direito Económico, 

Direito de Lisboa

 

 Cedência de espaço para implementação

 Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) 

 Administração Regional de Saúde Norte (ARN) 

 

 

Ao nível da representação institucional:

  Na conferência “Compliance no setor da saúde” organizada pelo 

Português de Compliance e Regulató

 

No âmbito da Cooperação Internacional

 Recebeu a visita de Inspetores de Saúde de Moçambique entre 21 a 

2019. 

 

 Esteve presente na 10

organização membro da EHFCN

- foi coorganizado com 

de junho de 2019. Nest

intelligence-led inspecting and auditing, focused on prevention and combating fraud

foi reconhecido como “

 

 Esteve presente na 13ª Conferência I

nos dias 18 e 19 de Novembro, onde 

intelligence-led inspecting and auditing, focused on prevention and combating fraud

 

                                                 
6 European Healthcare Fraud & Corruption Network
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Serviços Partilhados do Ministério da Saúde  

Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal da Faculdade de 

Direito de Lisboa 

Cedência de espaço para implementação dos Núcleos Regionais da IGAS

Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC)  

Administração Regional de Saúde Norte (ARN)  

institucional: 

“Compliance no setor da saúde” organizada pelo 

Português de Compliance e Regulatório (OPCR)  

Cooperação Internacional, a IGAS: 

Recebeu a visita de Inspetores de Saúde de Moçambique entre 21 a 

10th EHFCN Open House, em evento anual durante o qual uma 

organização membro da EHFCN6 abre suas portas para outros membros e convidados 

foi coorganizado com Autoridade Holandesa de Saúde, em Utrecht, nos dias 13 e 14 

Nesta Open House, o projeto “Antifraud Unit: a project of 

led inspecting and auditing, focused on prevention and combating fraud

foi reconhecido como “New Way and Innovation Award 2019”. 

Esteve presente na 13ª Conferência Internacional da EHFCN, que decorre

nos dias 18 e 19 de Novembro, onde apresentou o projeto ”Antifraud Unit: 

led inspecting and auditing, focused on prevention and combating fraud

 
European Healthcare Fraud & Corruption Network 

|  

Financeiro e Fiscal da Faculdade de 

dos Núcleos Regionais da IGAS 

“Compliance no setor da saúde” organizada pelo Observatório 

Recebeu a visita de Inspetores de Saúde de Moçambique entre 21 a 31de janeiro de 

evento anual durante o qual uma 

abre suas portas para outros membros e convidados 

Autoridade Holandesa de Saúde, em Utrecht, nos dias 13 e 14 

Antifraud Unit: a project of 

led inspecting and auditing, focused on prevention and combating fraud” 

nternacional da EHFCN, que decorreu em Berlim, 

ntou o projeto ”Antifraud Unit: a project of 

led inspecting and auditing, focused on prevention and combating fraud”. 
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A4: Formação 

 

A formação continuou a ser uma aposta da IGAS em 201

É de salientar que 98% dos trabalhadores da IGAS

2019. 

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

de caráter formativo, internas e externas:

 Formação de Dirigentes; 

 Assuntos Jurídicos;  

 Comunicação Organizacional; 

 Contabilidade e Finanças; Gestão Organizacional; 

 Tecnologia da Informação; 

 Inspeção e Auditoria;  

 Higiene Saúde e Segurança no Trabalho; 

 Liderança e Desenvolvimento Pessoal.

 

A5: Gestão e inovação Organizacional

 

No que diz respeito a esta matéria salienta

Gestão da Qualidade e na padronização e normalização de metodologias

também na implementação de 

saúde no trabalho e ao nível da inserção na comunidade

 

Há ainda a destacar:  

 A abertura de procedimentos concursais

 1 posto de trabalho 

Divisão de Controlo da Atividade e Planeamento (DCAP) (Aviso n.º 

17455/2019); 
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ser uma aposta da IGAS em 2019. 

% dos trabalhadores da IGAS beneficiaram de formação no ano de 

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

de caráter formativo, internas e externas: 

rmação de Dirigentes;  

Comunicação Organizacional;  

Contabilidade e Finanças; Gestão Organizacional;  

Tecnologia da Informação;  

 

Higiene Saúde e Segurança no Trabalho;  

Liderança e Desenvolvimento Pessoal. 

estão e inovação Organizacional 

ito a esta matéria salienta-se continuidade na implementação do 

e na padronização e normalização de metodologias

implementação de boas práticas ambientais, ao nível da higiene, segurança e 

nível da inserção na comunidade 

procedimentos concursais para: 

posto de trabalho para o cargo de direção intermédia de 2.º grau 

Controlo da Atividade e Planeamento (DCAP) (Aviso n.º 

|  

beneficiaram de formação no ano de 

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

na implementação do Sistema de 

e na padronização e normalização de metodologias. A IGAS apostou 

nível da higiene, segurança e 

para o cargo de direção intermédia de 2.º grau - chefe de 

Controlo da Atividade e Planeamento (DCAP) (Aviso n.º 
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 1 posto de trabalho na carreira de 

14915/2019); 

 5 postos de trabalho na carreira de Assistente Técnico (Aviso n.º 1

 1 posto de trabalho na car

de informática (Aviso n.º 14915/2019);

 1 posto na carreira de Téc

 2 postos de trabalho para constituição de reserva de recrutamento na carreira 

de Técnico Superio

 

 A atualização dos dossiers permanentes

 

 A atualização das pastas temáticas e de legislação

da atividade. 

 

 Consolidação do Sistema de Gestão de Documental e

 

 Na sequência da candidatura da IGAS aos Projetos Experimentais de Inovação, no 

âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão Pública (SIIGeP), o Projeto 

Experimental de Inovação ‘

(UPCF-IGAS)’, foi homologado pela Ministra da Presidência e da Modernização 

Administrativa e pelo Ministro das Finanças.

 

Em 2019, o espaço de exposições destinado a exposições temporárias acolheu

de fotografia, quatro exposições individuais de pintura, 

uma visita guiada. O Espaço Exposições contou, em média, 

de 2.600 visitas, maioritariamente de nacionalidade estrangeira (6
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1 posto de trabalho na carreira de Assistente Operacional (Aviso n.º 

postos de trabalho na carreira de Assistente Técnico (Aviso n.º 1

1 posto de trabalho na carreira, não revista, de informática, categoria de técnico 

de informática (Aviso n.º 14915/2019); 

na carreira de Técnico Superior (Aviso n.º 14915/2019);

2 postos de trabalho para constituição de reserva de recrutamento na carreira 

de Técnico Superior (Aviso n.º 14915/2019). 

dossiers permanentes das entidades objeto de ação inspetiva

pastas temáticas e de legislação pertinente para 

Sistema de Gestão de Documental e de Processos

Na sequência da candidatura da IGAS aos Projetos Experimentais de Inovação, no 

âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão Pública (SIIGeP), o Projeto 

Experimental de Inovação ‘Criação da Unidade de Prevenção e Combate à Fr

, foi homologado pela Ministra da Presidência e da Modernização 

Administrativa e pelo Ministro das Finanças. 

, o espaço de exposições destinado a exposições temporárias acolheu

posições individuais de pintura, três exposições de pintura coletiva

O Espaço Exposições contou, em média, com 13 visitantes diários, cerca 

maioritariamente de nacionalidade estrangeira (67%). 

 

|  

Operacional (Aviso n.º 

postos de trabalho na carreira de Assistente Técnico (Aviso n.º 14915/2019);  

reira, não revista, de informática, categoria de técnico 

nico Superior (Aviso n.º 14915/2019); 

2 postos de trabalho para constituição de reserva de recrutamento na carreira 

das entidades objeto de ação inspetiva. 

 o desenvolvimento 

de Processos da IGAS. 

Na sequência da candidatura da IGAS aos Projetos Experimentais de Inovação, no 

âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão Pública (SIIGeP), o Projeto 

Criação da Unidade de Prevenção e Combate à Fraude 

, foi homologado pela Ministra da Presidência e da Modernização 

, o espaço de exposições destinado a exposições temporárias acolheu uma exposição 

de pintura coletiva e 

visitantes diários, cerca 
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A6: Execução do Plano de 

 

Para além dos objetivos e metas especificados no QUAR

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

concorrerem para a execução do Plano Estratégico.  

Globalmente a execução do Plano de Atividades de 201

considerando as imprevisibilidades e dificuldades que caracterizam 

nas organizações.  

A execução de algumas das atividades previstas f

priorizar a aplicação dos recursos em função dos imprevistos. 

 7 

Extratos de Pinturas/ Fotografias de: 
4. Elisabete Fonseca 
“Olhares sobre Sintra” 

4 

Relatório de Atividades 2019 | A - Atividade desenvolvida | 

37 

: Execução do Plano de Atividades 

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

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

concorrerem para a execução do Plano Estratégico.   

do Plano de Atividades de 2019 foi satisfatória, 

considerando as imprevisibilidades e dificuldades que caracterizam os processos de mudança 

de algumas das atividades previstas foi suspensa ou adiada por ter sido ne

cursos em função dos imprevistos.  

Extratos de Pinturas/ Fotografias de: 1. Domitilia Almeida2. Kinkas 3. 3BR 
Elisabete Fonseca 5. Abílio Marcos 6. 3BR 7. Ana Amorim 8. Coletiva 

“Olhares sobre Sintra” 9. 3BR 

1 3 

65 

9 

4 

1 22 3 

7 8 

|  

 

objetivadas no Plano 

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

foi satisfatória, mais ainda 

os processos de mudança 

por ter sido necessário 

7 

6 
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Não querendo, no entanto, abandonar 

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

possível, ainda que mais modestos, num claro sinal de

 

 = concretizado 

 

Objetivos Indicadores

Adoção de práticas de 
responsabilidade 
económica, social e 
ambiental interna e externa 

Seleção e divulgação 
periódica de boas práticas 
internas

Direcionamento das 
atividades de controlo 
inspetivo 

Ações inspetivas conjuntas

Implementação de 
oportunidades de melhoria 
na disponibilização de 
informação atualizada de 
suporte à atividade 
inspetiva 

Dossiers
entidades SNS

Pastas temáticas/legislação 
atualizadas

Direcionamento da 
atividade de controlo 

Classificação dos processos 
de 201
acordo com o mapa de risco 
temático
Documento de análise 
temática de ações realizadas 
e resultados globais de 
acordo com mapa de risco 
temático
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abandonar o propósito de atingir os objetivos formulados

continuidade na execução da estratégia, foram dados passos 

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

 == não concluído  = suspenso ou adiado

Indicadores Situação 

Seleção e divulgação 
periódica de boas práticas 
internas 



As boas praticas internas foram 
compiladas no Relatório de 

Sustentabilidade
infografia

trabalhadores da IGAS têm visto 
refletido

Ações inspetivas conjuntas 
Ordem dos M

Enfermeiros
de Procriação Medicamente 

Dossiers permanentes de 
entidades SNS  

36 dossiers dispon
refletindo se em 18 

Presentemente todos os dossiers
disponibilizados na Intranet, 

desde 2015, estão atualizados. A 
atualização implica a recolha de 
diversos documentos tais como 

legislação, instrumentos de 
gestão, documentos relacionados 

com o sistema de controlo 
interno e demais documentação 
relevante inc

Pastas temáticas/legislação 
atualizadas  

66%.Para além de ser assegurada 
a atualização diária das 
pastas existentes em suporte 

atualizadas 
e desmaterializadas 

existen

Classificação dos processos 
de 2019 registados no SI de 
acordo com o mapa de risco 
temático 


Ainda não se encontra concluído 

por
encontrarem finalizados todos os 

Documento de análise 
temática de ações realizadas 
e resultados globais de 
acordo com mapa de risco 
temático 


Ainda não se encontra concluído 

por existirem ainda não se 
encontrarem finalizados todos os 

|  

o propósito de atingir os objetivos formulados, por 

continuidade na execução da estratégia, foram dados passos sempre que 

intenções.   

suspenso ou adiado 

Observações 

As boas praticas internas foram 
compiladas no Relatório de 

Sustentabilidade, em formato de 
infografia. Não obstante, os 

trabalhadores da IGAS têm visto 
tido no local de trabalho as 

boas práticas adoptadas. 

rdem dos Médicos, Ordem dos 
Enfermeiros e Conselho Nacional 

de Procriação Medicamente 
Assistida.  

dossiers disponibilizados, 
refletindo se em 18  dossiers por 

semestre.  
Presentemente todos os dossiers 

disponibilizados na Intranet, 
desde 2015, estão atualizados. A 
atualização implica a recolha de 
diversos documentos tais como 

legislação, instrumentos de 
gestão, documentos relacionados 

com o sistema de controlo 
interno e demais documentação 
relevante incluindo os relatórios 

dos órgãos de controlo. 
Para além de ser assegurada 
a atualização diária das 290 
pastas existentes em suporte 

digital, foram revistas e 
atualizadas 192  pastas temáticas 

e desmaterializadas 47 das 
existentes apenas em suporte de 

papel  

Ainda não se encontra concluído 
por existirem ainda não se 

encontrarem finalizados todos os 
processos de 2019.  

Ainda não se encontra concluído 
por existirem ainda não se 

encontrarem finalizados todos os 
processos de 2019. 
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Objetivos Indicadores

Uniformização de práticas 
 

Notas jurídicas ou outras 
instruções internas de 
natureza inspetiva

Peças processuais 
emblemáticas 
disponibilizadas 
mensalmente na intranet

Promover a 
desmaterialização dos 
processos 

Diminuição do consumo de 
papel

Reforço da atividade 
preventiva (de informação 
e cooperação) 

Monitorização semestral dos 
acessos ao website da IGAS

Aplicação anual de 
questionário que apure o 
acesso médio à intranet, 
sistema informático, e 
repositórios digitais

Desenvolver uma 
cultura institucional de 
abertura e adaptação 

Aplicação de questionário a 
entidades parceiras

Gestão Sustentável 

Divulgação de Relatório de 
Sustentabilidade
Grau de execução dos 
recursos 

 

As fichas de atividade encontram
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Indicadores Situação 
Notas jurídicas ou outras 
instruções internas de 
natureza inspetiva 

 
Foram elaboradas 

instruções internas de natureza 

Peças processuais 
emblemáticas 
disponibilizadas 
mensalmente na intranet 

 

emblemáticas disponibilizadas 

refletindo
mês. A esta resultado acresce a 

disponibilização no Repositório 
do Sistema de Informação de

documentos criados a que 

devidamente anonimizadas

Diminuição do consumo de 
papel  

Encontram
orientações internas para a 

concretização deste 
entanto, em 201
atingir o objetivo face ao valor de 

Monitorização semestral dos 
acessos ao website da IGAS 

Foi efetuada a monitorização 
mensal dos acessos ao website da 

Aplicação anual de 
questionário que apure o 
acesso médio à intranet, 
sistema informático, e 
repositórios digitais 



Adiado considerando que f
aplicado um questionário em 
fevereiro de 

ao ano 2019, com o intuito de 
aferir o grau de satisfação no 
âmbito do Sistema de Gestão 

Mais se refere que

utilização/consulta, eficácia e 
satisfação

website, correio eletrónico e 

Aplicação de questionário a 
entidades parceiras 

O questionário foi aplicado às 
entidades parceiras com o intuito 

de aferir o grau de satisfação com 

Divulgação de Relatório de 
Sustentabilidade 

O relatório de sustentabilidade 
foi elaborado no formato de 

Grau de execução dos 
recursos financeiros 

Gráfico 15: Quadro de execução do Plano de Atividades         

As fichas de atividade encontram-se detalhadas no Anexo IV –  

|  

Observações 

Foram elaboradas e/ou revistas2 
instruções internas de natureza 

inspetiva. 

13 peças processuais 
emblemáticas disponibilizadas 

mensalmente na intranet, 
refletindo-se  em 1,08 peças por 

A esta resultado acresce a 
disponibilização no Repositório 
do Sistema de Informação de 56 

documentos criados a que 
correspondem 95 peças 

emblemáticas em Word, 
devidamente anonimizadas 

Encontram-se estabelecidas 
orientações internas para a 

concretização deste indicador, no 
entanto, em 2019 não foi possível 
atingir o objetivo face ao valor de 

2018. 

Foi efetuada a monitorização 
mensal dos acessos ao website da 

IGAS. 

Adiado considerando que foi 
aplicado um questionário em 

evereiro de 2020, referente 
ao ano 2019, com o intuito de 
aferir o grau de satisfação no 
âmbito do Sistema de Gestão 

de Qualidade da IGAS. 
Mais se refere que o referido 

questionário continha 
questões relativas à 

frequência de 
utilização/consulta, eficácia e 

satisfação relativa às fontes 
de informação, 

nomeadamente intranet, 
website, correio eletrónico e 

repositórios digitais.  
O questionário foi aplicado às 

entidades parceiras com o intuito 
de aferir o grau de satisfação com 

a IGAS. 
O relatório de sustentabilidade 

foi elaborado no formato de 
infografia. 

96% 

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

B1: Recursos Humanos

 
O Plano de Atividades para 201

111 trabalhadores.  

 

A execução de RH, dos últimos anos, embora 

aumentar, tem sido sempre inferior ao previsto

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

2019. 

  

Dirigente superior 

Dirigente intermédio e CEM 

Inspetor 

Técnico superior 

Coordenadores Técnicos (inclui Chefes 
de Secção) 

Médico 

Técnico de informática 

Assistente técnico 

Assistente operacional 

Total de RH 
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Recursos Utilizados 

B1: Recursos Humanos 

O Plano de Atividades para 2019 previu, para a sua concretização, um mapa de pessoal com 

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

sido sempre inferior ao previsto. Contabilizando as saídas

bem como as baixas prolongadas, o mesmo se veio a verificar relativamente a 

2013 2014 2015 2016 2017

3 2 3 3 

6 6 4 5 

41 47 43 45 42

6 4 4 2 

Coordenadores Técnicos (inclui Chefes - - 2 - 

1 1 1 1 

3 2 2 2 

21 18 15 14 14

5 5 3 3 

86 85 77 75 78

Gráfico16:Evolução de RH em funções

, para a sua concretização, um mapa de pessoal com 

o número de efetivos planeados tenha vindo a 

ontabilizando as saídas e a mobilidade de 

verificar relativamente a 

2017 2018 2019 

3 2 1 

6 6 6 

42 45 46 

6 8 7 

2 1 0 

0 0 0 

2 2 1 

14 14 14 

3 3 3 

78 81 78 

:Evolução de RH em funções 
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Abaixo, sintetiza-se alguma informação 

dezembro de 2019. A informação detalhada encontra

Social. 

Inspetor; 41
Inspetor; 47

Inspetor; 43

Téc. Sup.; 6 Téc. Sup.; 4

Total de RH; 86 Total de RH; 85

Total de RH; 77

2013 2014

Inspetor; 46 Inspetor; 46 Inspetor; 47

Téc. Sup.; 8 Téc. Sup.; 8

Total RH; 95 Total RH; 93

2013 2014
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se alguma informação relativa aos principais indicadores, reportados a 31 de 

informação detalhada encontra-se em anexo, no A

Inspetor; 43 Inspetor; 45
Inspetor; 42

Inspetor; 49

Téc. Sup.; 4 Téc. Sup.; 2
Téc. Sup.; 6 Téc. Sup.; 8

Total de RH; 77 Total de RH; 75
Total de RH; 78

Total de RH; 81

2015 2016 2017 2018

Inspetor; 47

Inspetor; 62

Inspetor; 48 Inspetor; 48

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

Total RH; 86

Total RH; 103

Total RH; 87 Total RH; 87

2015 2016 2017 2018

Gráfico17: Evolução de RH em funções

Gráfico 18: Evolução de RH planeados

 

 

relativa aos principais indicadores, reportados a 31 de 

Anexo II – Balanço 

Inspetor; 49 Inspetor; 46

Téc. Sup.; 8 Téc. Sup.; 7

Total de RH; 81 Total de RH; 78

2018 2019

Inspetor; 62

Téc. Sup.; 8
Téc. Sup.; 11

Total RH; 87

Total RH; 111

2019

: Evolução de RH em funções 

: Evolução de RH planeados 
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Género

• 60% de trabalhadores do sexo 
feminino

Idade

•39% de trabalhadores entre 40 
e 59 anos

• Índice de envelhecimento: 
24%
(RH com idade > 55 anos / total RH) 

•Leque etário: 2,31
(Trabalhador mais idoso/ Trabalhador 
menos idoso)

Motivo de saída

•64% por outras situações

•23% por aposentação

Motivo de ausência

• 49% por conta de férias

• 22% por doença

• Taxa de absentismo - 19% 
(Dias de faltas/dias trabalháveis x 
total RH)

Trabalho Extraordinário

• Taxa de trabalho 
extraordinário:37% 
(Horas de trabalho extraordinário/ 
horas trabalháveis por semana x 47)
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Carreira/Categoria

• Índice de tecnicidade: 77% 
(total RH em cargos e carreiras que 
exigem hab. de ensino superior / total 
RH)

• Índice de enquadramento: 4% 
(Dirigentes / total RH)

Modalidade de vinculação

• 47% de trabalhadores com 
nomeação definitiva

• 37% de trabalhadores com 
contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo 
indeterminado

Antiguidade

• 56% dos trabalhadores com 
20 ou mais anos de antiguidade 

Habilitações Académicas

• Índice de Ensino Superior 
77% 
(RH com habilitação superior / total 
RH) 

Regime de horário

•78% dos trabalhadores em 
horário flexível

•13% em jornada contínua

• 9% dos trabalhadores com 
isenção de horário

Período normal de trabalho

• 86% dos trabalhadores com 
PNT de 35 horas semanais

•13% dos trabalhadores com 
PNT de 30 horas semanais

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

Remunerações

• 32% no escalão 501€-1.500€

• 35% no escalão 1.501€-
2.500€

• 31% no escalão 2.501€-
3.500€

•Leque salarial íliquido: 9,67
(Maior remuneração base 
ilíquida/Menor remuneração base 
ilíquida)

•56% de formação externas

• 92% com duração inferior a 
30 horas

• 3.638 horas de formação

• Taxa de cobertura de 
formação: 98% 
(Trabalhadores em pelo menos 1 
ação/total RH)

Admissões

• Taxa de reposição - 82% 
(Admissões/Saídas)

• Postos de trabalho previstos e 
não ocupados (por dificuldade 
de recrutamento):  6

 

Modalidade de vinculação

• 47% de trabalhadores com 
nomeação definitiva

• 37% de trabalhadores com 
contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo 
indeterminado

Habilitações Académicas

• Índice de Ensino Superior -
77% 
(RH com habilitação superior / total 
RH) 

Período normal de trabalho

86% dos trabalhadores com 
PNT de 35 horas semanais

13% dos trabalhadores com 
PNT de 30 horas semanais

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

Ações de formação

% de formação externas

92% com duração inferior a 
30 horas

3.638 horas de formação

Taxa de cobertura de 
formação: 98% 
(Trabalhadores em pelo menos 1 
ação/total RH)
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B2: Recursos Financeiros e Materiais

 

Recursos financeiros 

Deste exercício financeiro do ano 2019 importa relevar o seguinte:

 O valor total de cativos foi de 

Próprias: 1.029€ e FF129 

 Em Abril foi atribuído, pela 

do orçamento. 

 A IGAS, arrecadou receitas próprias

fotocópias, bem como, da 

 O saldo não utilizado no 

Gerais e FF 129 – Transferências de Receitas Próprias entre Organismos, 

114.145,24€, justifica-se pela saída de vários trabalhadores, na sua maioria com vencimentos 

acima da média, bem como pela não conc

ocupação de 8 postos de trabalho para as carreiras de Técnico Superior, Assistente Técnico, 

Assistente Operacional e Técnico de Informática.

 O saldo apresentado nos 

17.169,25€ e 2.058,33€ respectivamente, justifica

facultar várias das formações previstas no Plano de Formação de 2019.

 

 
2014 2015 (1)

Plafond 
orçamental 
atribuído 

3.794.492 € 3.512.728 

Necessidades 
Estimadas 

3.842.780 € 3.665.821 

Dotação inicial 
(FF111) 

3.512.728 € 3.512.728 

Dotação 
corrigida 
líquida de 
cativos 
(FF111+FF123
+FF 
129)  - (4) (5) 

3.601.479 € 3.681.484 

Cativos 46.202 € 38.416 
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B2: Recursos Financeiros e Materiais 

financeiro do ano 2019 importa relevar o seguinte: 

foi de 241.308€ (FF111 - Receitas Gerais: 212.825

€ e FF129 - Crédito Especial: 27.454€) 

foi atribuído, pela ACSS, um crédito especial, no valor de 500.000

receitas próprias provenientes da cobrança de taxas, certidões e 

, bem como, da aplicação de coimas o montante líquido de 4.697,06

não utilizado no Agrupamento de Despesas com Pessoal das 

Transferências de Receitas Próprias entre Organismos, 

se pela saída de vários trabalhadores, na sua maioria com vencimentos 

acima da média, bem como pela não conclusão do procedimento concursal comum para 

ocupação de 8 postos de trabalho para as carreiras de Técnico Superior, Assistente Técnico, 

Assistente Operacional e Técnico de Informática. 

apresentado nos Agrupamentos de Bens e Serviços e de Capital

respectivamente, justifica-se, essencialmente, pela impossibilidade de 

facultar várias das formações previstas no Plano de Formação de 2019. 

2015 (1) 2016 (2,4) 2017 (3) 2018 (5,6)

3.512.728 € 3.512.728 € 4.012.728 € 3.512.728 

3.665.821 € 4.121.174 € 4.012.728 € 3.800.000 

3.512.728 € 3.512.728 € 4.012.728 € 3.512.728 

3.681.484 € 3.803.871 € 3.343.897 € 3.855.546 

38.416 € 266.863 € 668.831 € 162.159 

Receitas Gerais: 212.825€, FF123 - Receitas 

500.000€, para reforço 

cobrança de taxas, certidões e 

4.697,06€.   

das FF 111 - Receitas 

Transferências de Receitas Próprias entre Organismos, no valor de 

se pela saída de vários trabalhadores, na sua maioria com vencimentos 

lusão do procedimento concursal comum para 

ocupação de 8 postos de trabalho para as carreiras de Técnico Superior, Assistente Técnico, 

Capital no montante de 

se, essencialmente, pela impossibilidade de 

2018 (5,6) 2019  

3.512.728 € 3.512.728 € 

3.800.000 € 3.943.854 € 

3.512.728 € 3.512.728 € 

3.855.546 € 3.299.903 € 

162.159 € 212.825 € 
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2014 2015 (1)

Crédito 
Especial/ Saldo 
transitado de 
exercício 
anterior (6)  

134.953 € 207.172 

(1) A taxa de execução face a compromissos foi de 94% e foi prejudicada pelo facto de a 

importância de 82.409€, inscrita na rubrica 07.02.05, destinada ao aluguer operacional de 

viaturas ter sido objeto de despacho favorável a outra afetação apenas em 29/1

inviabilizando a projetada aquisição de software em 2015. Por outro lado o crédito especial de 

159.000€, consignado a despesas com pessoal, apesar de autorizado em 11/09/2015, apenas 

ficou disponível em 07/01/2016, pelo que não pode ser executado.

(2) A taxa de execução foi prejudicada pelo facto de o montante de 159.386,80

como saldo da gerência de 2015 e consignado a despesas com pessoal, não ter obtido 

autorização do MF para aplicação em despesa, pelo que não foi executado. Manteve

igualmente não executada a dotação da rubrica 07.02.05, sendo que o procedimento de 

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

(3) O valor total de cativos em 2017 foi de 668.831,40

descativação de verbas no valor de 313.641

resposta a 22/01/2018 através do despacho de arquivamento, exarado a 05/01/2018 pelo 

Chefe de Gabinete do Secretário de Estado do Orçamento. 

pedido referido no ponto anterior e à insuficiência orçamental para suportar as despesas 

correntes de funcionamento, foi solicitado em setembro e autorizado em novembro um pedido 

de alteração orçamental no montante de 77.076 

de Bens e Serviços por anulação do Agrupamento 

saldo transitado de exercício anterior no valor de 234.327,65

utilização face ao disposto na Lei do O

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

no montante de 130.222,60€ sendo que 104.160€ dizem respeito ao 2.

Principio da Onerosidade e 26.062,60

(4) O exercício de 2016 incorpora saldos transitados de 2015 e crédito especial.
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2015 (1) 2016 (2,4) 2017 (3) 2018 (5,6)

207.172 € 558.007 € 234.328 € 234.328 

Gráfico 

(1) A taxa de execução face a compromissos foi de 94% e foi prejudicada pelo facto de a 

€, inscrita na rubrica 07.02.05, destinada ao aluguer operacional de 

viaturas ter sido objeto de despacho favorável a outra afetação apenas em 29/1

inviabilizando a projetada aquisição de software em 2015. Por outro lado o crédito especial de 

€, consignado a despesas com pessoal, apesar de autorizado em 11/09/2015, apenas 

ficou disponível em 07/01/2016, pelo que não pode ser executado. 

(2) A taxa de execução foi prejudicada pelo facto de o montante de 159.386,80

como saldo da gerência de 2015 e consignado a despesas com pessoal, não ter obtido 

autorização do MF para aplicação em despesa, pelo que não foi executado. Manteve

igualmente não executada a dotação da rubrica 07.02.05, sendo que o procedimento de 

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

O valor total de cativos em 2017 foi de 668.831,40€. O pedido de autorizaç

ativação de verbas no valor de 313.641€ formalizado em 04/05/2017, apenas obteve 

resposta a 22/01/2018 através do despacho de arquivamento, exarado a 05/01/2018 pelo 

Chefe de Gabinete do Secretário de Estado do Orçamento. Face à ausência de resposta do 

pedido referido no ponto anterior e à insuficiência orçamental para suportar as despesas 

correntes de funcionamento, foi solicitado em setembro e autorizado em novembro um pedido 

de alteração orçamental no montante de 77.076 € para reforço do Agrupamento 

de Bens e Serviços por anulação do Agrupamento – Bens de Investimento. Relativamente ao 

saldo transitado de exercício anterior no valor de 234.327,65€, não foi possível a sua 

utilização face ao disposto na Lei do Orçamento para 2017, tendo transitado na íntegra para 

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

€ sendo que 104.160€ dizem respeito ao 2.º semestre de 2017 do 

ade e 26.062,60€ a Licenças atribuídas pela eSPap. 

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

2018 (5,6) 2019  

234.328 € 350.025 € 

 19: Recursos Financeiros 

(1) A taxa de execução face a compromissos foi de 94% e foi prejudicada pelo facto de a 

€, inscrita na rubrica 07.02.05, destinada ao aluguer operacional de 

viaturas ter sido objeto de despacho favorável a outra afetação apenas em 29/12/2015, 

inviabilizando a projetada aquisição de software em 2015. Por outro lado o crédito especial de 

€, consignado a despesas com pessoal, apesar de autorizado em 11/09/2015, apenas 

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

como saldo da gerência de 2015 e consignado a despesas com pessoal, não ter obtido 

autorização do MF para aplicação em despesa, pelo que não foi executado. Manteve-se 

igualmente não executada a dotação da rubrica 07.02.05, sendo que o procedimento de 

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

€. O pedido de autorização de 

€ formalizado em 04/05/2017, apenas obteve 

resposta a 22/01/2018 através do despacho de arquivamento, exarado a 05/01/2018 pelo 

Face à ausência de resposta do 

pedido referido no ponto anterior e à insuficiência orçamental para suportar as despesas 

correntes de funcionamento, foi solicitado em setembro e autorizado em novembro um pedido 

€ para reforço do Agrupamento – Aquisição 

Bens de Investimento. Relativamente ao 

ão foi possível a sua 

rçamento para 2017, tendo transitado na íntegra para 

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

º semestre de 2017 do 

(4) O exercício de 2016 incorpora saldos transitados de 2015 e crédito especial. 
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(5) O exercício de 2018 incorpora, para além das receitas gerais, líquidas de cativos, no valor 

de 3.397.991€, as receitas p

3.948€, bem como, o crédito especial, livre de cativos, no valor de 453.607€, atribuído em 

agosto pela ACSS. 

(6) Para o saldo, novamente transitado do exercício anterior, no valor de 234.327,65

solicitada, em maio de 2018, a autorização prévia para a sua aplicação em despesa. Contudo, a 

IGAS não obteve qualquer resposta.

 

Recursos materiais 

A IGAS conta com os recursos tecnológicos essenciais para o desenvolvimento da atividade, 

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

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

domicílio. 

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

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

ainda não dispõe de comunicações móveis para apoio à atividade inspetiva.

Ao nível da arquitetura informática fo

bastidores. 

 

B3: Unidades homogéneas

A IGAS não tem nem integra unidades homogéneas.

 

C - Autoavaliação 
 

C1: Análise de desempenho

Análise do grau de utilização de recursos humanos

 

Para a realização da missão da 

humanos (RH) adequada e multidisciplinar. No QUAR foi planeado um total de 

Relatório de Atividades 2019 | C - Autoavaliação |  

45 

(5) O exercício de 2018 incorpora, para além das receitas gerais, líquidas de cativos, no valor 

€, as receitas próprias líquidas e livres de cativos arrecadadas, no valor de 

€, bem como, o crédito especial, livre de cativos, no valor de 453.607€, atribuído em 

saldo, novamente transitado do exercício anterior, no valor de 234.327,65

solicitada, em maio de 2018, a autorização prévia para a sua aplicação em despesa. Contudo, a 

IGAS não obteve qualquer resposta. 

os tecnológicos essenciais para o desenvolvimento da atividade, 

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

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

e de cinco viaturas, das quais, uma se encontra afeta à Direção, uma afeta aos 

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

dispõe de comunicações móveis para apoio à atividade inspetiva.

rquitetura informática foram substituídos os switches 

B3: Unidades homogéneas 

A IGAS não tem nem integra unidades homogéneas. 

C1: Análise de desempenho 

Análise do grau de utilização de recursos humanos 

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

humanos (RH) adequada e multidisciplinar. No QUAR foi planeado um total de 

(5) O exercício de 2018 incorpora, para além das receitas gerais, líquidas de cativos, no valor 

róprias líquidas e livres de cativos arrecadadas, no valor de 

€, bem como, o crédito especial, livre de cativos, no valor de 453.607€, atribuído em 

saldo, novamente transitado do exercício anterior, no valor de 234.327,65€, foi 

solicitada, em maio de 2018, a autorização prévia para a sua aplicação em despesa. Contudo, a 

os tecnológicos essenciais para o desenvolvimento da atividade, 

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

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

e de cinco viaturas, das quais, uma se encontra afeta à Direção, uma afeta aos 

serviços gerais e três para a atividade inspetiva desenvolvida em serviço externo. A IGAS 

dispõe de comunicações móveis para apoio à atividade inspetiva. 

 e organizados os 

, é decisiva a existência de uma estrutura de recursos 

humanos (RH) adequada e multidisciplinar. No QUAR foi planeado um total de 111 efetivos, 
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a que correspondem 1250 pontos, correspondentes a Dirigentes Superiores, Diri

Intermédios, Inspetores, Técnicos Superiores,

Assistentes Operacionais, Informáticos e Outros médico

pontuação, face aos 1250 pontos planeados, foram executados 

uma taxa de realização dos recursos humanos de 

 

A categoria de Inspetor, comparativamente com as restantes, foi a que apresentou um maior 

desvio negativo face ao planeado (desvio de 

neste grupo de pessoal, todavia 

 

Análise do grau de execução dos recursos financeiros

A gestão dos recursos financeiros traduziu

DESIGNAÇÃO 
ORÇAMENTO 

INICIAL

Orçamento de 
Funcionamento 

      Despesas com Pessoal 

      Aquisições de Bens e 
Serviços Correntes 
      Outras Despesas 
Correntes e de Capital 

      Despesas de Capital 

Outros Valores 

PIDDAC 
 

 

 

1250

RH Planeados
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pontos, correspondentes a Dirigentes Superiores, Diri

Técnicos Superiores, Coordenadores Técnicos, Assistentes Técni

Assistentes Operacionais, Informáticos e Outros médico (Gráfico20). De acordo com a 

pontos planeados, foram executados 887. Verifica

uma taxa de realização dos recursos humanos de 71%.  

Gráfico20: RH planeados Vs 

, comparativamente com as restantes, foi a que apresentou um maior 

desvio negativo face ao planeado (desvio de -26%): a IGAS contava com 62

neste grupo de pessoal, todavia 16 ficaram por preencher.  

Análise do grau de execução dos recursos financeiros 

A gestão dos recursos financeiros traduziu-se numa taxa de execução de 96

ORÇAMENTO 
INICIAL 

ORÇAMENTO 
CORRIGIDO  

ORÇAMENTO 
EXECUTADO  

3 518 728,0 € 3 777 420,0 € 3 639 106,7 € -

3 006 949,0 € 3 101 802,0 € 2 987 656,8 € -

428 450,0 € 495 010,0 € 472 949,8 € 

6 200,0 € 6 050,0 € 6 000,0 € 

77 129,0 € 174 558,0 € 172 500,2 € 

0,0 € 0,0 € 0,0 € 

0,0 € 0,0 € 0,0 € 

Gráifco21: Execução dos RF previstos em QUAR

887

RH Planeados RH Executados

pontos, correspondentes a Dirigentes Superiores, Dirigentes 

Assistentes Técnicos, 

). De acordo com a 

. Verifica-se, deste modo, 

 

 RH realizados, em pontos 

, comparativamente com as restantes, foi a que apresentou um maior 

62 lugares ocupados 

6%.  

DESVIO 
DESVIO 
EM % 

-138 313,3 € -4% 

-114 145,2 € -4% 

-22 060,3 € -4% 

-50,0 € -1% 

-2 057,8 € -1% 

0,0 € 0% 

0,0 € 0% 

: Execução dos RF previstos em QUAR 
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Análise da produtividade 

A produtividade, em termos económicos

eficiência da produção, e mede

fatores produtivos utilizados (input)

Com vista a uma análise interna da produtividade, o 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

Peso 
parâmetro 

Peso 
objetivo no 
parâmetro 

Peso do 
indicador 

no objetivo 
Parâmetros

30% 

40% 
70% 

30% 

20% 100% 

20% 
70% 

30% 

20% 100% 

60% 

10% 100% 

10% 
50% 

50% 

10% 100% 

10% 
50% 

50% 

50% 100% 

10% 100% 

3 518 728,00 €

ORÇAMENTO INICIAL 

Relatório de Atividades 2019 | C - Autoavaliação |  

47 

Gráfico 22: Orçamento corrigido Vs Orçamento executado

 

em termos económicos, é comummente definida como a expressão da 

e mede-se através do rácio entre a produção obtida 

(input) num determinado período de tempo. 

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

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
Taxa de realização global

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝐻
=

116%

71%
= 1

Parâmetros Objetivos Indicadores 

Taxa de 
realização 

dos 
indicadores 

Taxa de 
realização 

dos 
objetivos

Eficácia 

OOp1 
1.1 100% 

108%
1.2 125% 

OOp2 2.1 125% 125%

OOp3 
3.1 100% 

108%
3.2 125% 

OOp4 4.1 100% 100%

Eficiência 

OOp5 5.1 125% 125%

OOp6 
6.1 100% 

100%
6.2 100% 

OOp7 7.1 135% 135%

OOp8 
8.1 100% 

100%
8.2 100% 

OOp9 9.1 125% 125%

OOp10 10.1 100% 100%

3 777 420,00 €

3 639 106,68 

ORÇAMENTO CORRIGIDO ORÇAMENTO
EXECUTADO 

 

: Orçamento corrigido Vs Orçamento executado 

é comummente definida como a expressão da 

se através do rácio entre a produção obtida (output) e os 

rácio a considerar deverá ser: 

1,63 

Taxa de 
realização 

dos 
objetivos 

Taxa de 
realização 

dos 
parâmetros 

108% 

110% 
125% 

108% 

100% 

125% 

119% 

100% 

135% 

100% 

125% 

100% 

3 639 106,68 €

ORÇAMENTO
EXECUTADO 
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Peso 
parâmetro 

Peso 
objetivo no 
parâmetro 

Peso do 
indicador 

no objetivo 
Parâmetros

10% 

40% 100% 

30% 
60% 

40% 

30% 100% 

100% 100% 100% 

 

Realizando uma análise comparativa da taxa de produtividade com a verificada em 201

(1,18), verifica-se que, face aos recursos humanos disponíveis, o desempenho global da IGAS 

sofreu um acréscimo de 0,45. 

 

Análise Custo-Eficácia 

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

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

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

outras organizações. 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑠 𝐸𝑓𝑖𝑐á𝑐𝑖𝑎

 

Realizando uma análise comparativa da taxa custo

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

registou um ligeiro acréscimo 

 

Análise da Eficácia, Eficiência e Qualidade

Os objetivos de eficácia registaram uma taxa de realização de 1

atingidos e superados.  
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Parâmetros Objetivos Indicadores 

Taxa de 
realização 

dos 
indicadores 

Taxa de 
realização 

dos 
objetivos

Qualidade 

OOp11 11.1 115% 115%

OOp12 
12.1 100% 

110%
12.2 125% 

OOp13 13.1 125% 125%

Global         

Gráfic

Realizando uma análise comparativa da taxa de produtividade com a verificada em 201

se que, face aos recursos humanos disponíveis, o desempenho global da IGAS 

 

eficácia pretende avaliar em que medida o custo inerente ao 

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

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

𝑐𝑖𝑎 =
Taxa de realização global

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝐹
=

116%

96%
=

Realizando uma análise comparativa da taxa custo-eficácia com a verificada em 201

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

 (+0,04). 

Análise da Eficácia, Eficiência e Qualidade 

registaram uma taxa de realização de 110%, tendo os mesmos sido 

Taxa de 
realização 

dos 
objetivos 

Taxa de 
realização 

dos 
parâmetros 

115% 

117% 110% 

125% 

116% 

Gráfico 23: Desempenho global 

Realizando uma análise comparativa da taxa de produtividade com a verificada em 2018 

se que, face aos recursos humanos disponíveis, o desempenho global da IGAS 

eficácia pretende avaliar em que medida o custo inerente ao 

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

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

= 1,21 

eficácia com a verificada em 2018, 

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

%, tendo os mesmos sido 
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 O indicador n.º 1.2 do objetivo n.º 1, o indicador 

n.º 3.2 do objetivo n.º 3 

superior 125%.  

 O indicador n.º 1.1 do objetivo n.º 1

n.º 4.1 do objetivo n.º 4

 

Relativamente aos objetivos de eficiência

 O indicador n.º 5.1 do objetivo n.º 5, 

n.º 9.1 do objetivo n.º 9

superior 125%. 

 Os indicadores n.º 6.1 

n.º 8 e o indicador n.º 

realização de 100%. 

 

No que se refere aos objetivos de qualidade

 O indicador n.º 12.2 do objetivo n.º 1

superados, tendo obtido uma taxa de realização igual ou 

 O indicador n.º 11.1 do objetivo n.º 1

superior a 100%. 

 O indicador n.º 12.1 do objetivo n.º 

100%. 

 

Quanto aos desvios registados com valor igual ou superior a 25%, 

referido ao longo do ponto A1: Execução do QUAR

 Indicador n.º 1.2 do objetivo n.º 1: 

nas quais se iniciou uma auditoria, inspeção ou fiscalização reativamente, por relação 

com o nº total de entidades que foi objeto de ação inspetiva programada. 

atividade reativa decorreu sobretudo de uma no

participações e exposições recebidas. 
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O indicador n.º 1.2 do objetivo n.º 1, o indicador n.º 2.1 do objetivo n.º 2 e o indicador 

do objetivo n.º 3 foram superados, tendo obtido uma taxa de realização igual ou 

O indicador n.º 1.1 do objetivo n.º 1, o indicador n.º 3.1 do objetivo n.º 

4 foi atingido obtendo uma taxa de realização

objetivos de eficiência registaram uma taxa de realização de 

dor n.º 5.1 do objetivo n.º 5, o indicador n.º 7.1 do objetivo n.º 

9 foram superados, tendo obtido uma taxa de realização igual ou 

 e 6.2 do objetivo n.º 6, os indicadores n.º 8.1 e 8.2 do objetivo 

e o indicador n.º 10.1 do objetivo 10 foram atingidos, tendo obtido 

objetivos de qualidade, registaram uma taxa de realização de 

do objetivo n.º 12 e o indicador n.º 13.1 do objetivo n.º 

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

.1 do objetivo n.º 11 foi superado, obtendo uma taxa de realização 

.1 do objetivo n.º 12 foi atingido, obtendo uma taxa de realização de 

Quanto aos desvios registados com valor igual ou superior a 25%, e conforme foi sendo 

A1: Execução do QUAR, sumariza-se: 

do objetivo n.º 1: O indicador é relativo à percentagem de entidades 

uma auditoria, inspeção ou fiscalização reativamente, por relação 

com o nº total de entidades que foi objeto de ação inspetiva programada. 

decorreu sobretudo de uma nova forma de tratamento das denúncias, 

participações e exposições recebidas.  

2.1 do objetivo n.º 2 e o indicador 

tendo obtido uma taxa de realização igual ou 

.1 do objetivo n.º 3 e o indicador 

taxa de realização de 100%.  

registaram uma taxa de realização de 169%.  

indicador n.º 7.1 do objetivo n.º 7 e o indicador 

foram superados, tendo obtido uma taxa de realização igual ou 

, os indicadores n.º 8.1 e 8.2 do objetivo 

, tendo obtido uma taxa de 

, registaram uma taxa de realização de 117%.  

.1 do objetivo n.º 13 foram 

superior 125%. 

, obtendo uma taxa de realização 

, obtendo uma taxa de realização de 

e conforme foi sendo 

O indicador é relativo à percentagem de entidades 

uma auditoria, inspeção ou fiscalização reativamente, por relação 

com o nº total de entidades que foi objeto de ação inspetiva programada. A redução da 

a forma de tratamento das denúncias, 
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 Indicador n.º 2.1 do objetivo n.º 

do Controlo Interno do Ministério da Saúde só tinham sido planeadas 3 ações, no 

entanto, no decorrer do ano de 2019 e com a criação dos grupos dos trabalho, tornou

se necessário efetuar a integração de Auditores Internos dos EPE nos referidos grupos.

 Indicador n.º 3.2 do objetivo n.º 3: 

de fiscalização que transitam para o ano seguinte foi superada

resultado deste indicador se encontra relacionado com 

e das ações inspetivas (indicador 6.2).

 Indicador n.º 5.1 do objetivo n.º 5: A 

sustentabilidade económica, ambiental e social, a par 

implementação da Resolução de Conselho de Ministros relativa à promoção de 

utilização mais sustentável de recursos na Administração Pública através da redução 

do consumo de papel e de produtos de plástico

 Indicador n.º 7.1 do objetivo n.º 7: 

esforço no cumprimento 

instrução dos processos de natureza disciplinar.

  Indicador n.º 9.1 do objetivo n.º 

emanadas pela Secretaria

operacionalização atempada dos atos a que se

Aos trabalhadores cuja valorização remuneratória era devida, esta foi processada no 

mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho.

 Indicadores n.º 12.2 do objetivo n.º 

Portal da IGAS em pontos de conteúdo que inicialmente não se encontravam previstos 

nas nomeadamente nas 

gestão. 

 Indicador n.º 13.1 do objetivo n.º 

três eventos de colaboração/cooperação, 

mais um, o que influenciou uma taxa de concretização de 125%.

                                                 
7 Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2018, de 26/10/2018
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do objetivo n.º 2: No âmbito da dinamização do Grupo

do Controlo Interno do Ministério da Saúde só tinham sido planeadas 3 ações, no 

rer do ano de 2019 e com a criação dos grupos dos trabalho, tornou

se necessário efetuar a integração de Auditores Internos dos EPE nos referidos grupos.

do objetivo n.º 3: A meta do indicador % de processos de inspeção e 

que transitam para o ano seguinte foi superada na medida em 

este indicador se encontra relacionado com a melhoria dos tempos dos at

(indicador 6.2). 

Indicador n.º 5.1 do objetivo n.º 5: A constante preocupação da I

sustentabilidade económica, ambiental e social, a par da continuidade na 

da Resolução de Conselho de Ministros relativa à promoção de 

utilização mais sustentável de recursos na Administração Pública através da redução 

umo de papel e de produtos de plástico7 permitiu a superação do objetivo.

Indicador n.º 7.1 do objetivo n.º 7: o indicador foi superado na medida foi efetuado um 

esforço no cumprimento do prazo médio de 45 dias úteis, previsto na lei para a fase de 

instrução dos processos de natureza disciplinar. 

do objetivo n.º 9: A meta foi definida de acordo com as orientações 

emanadas pela Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, de modo a garantir a 

operacionalização atempada dos atos a que se refere o n.º 2 do artº 16 da LOE 2019. 

Aos trabalhadores cuja valorização remuneratória era devida, esta foi processada no 

mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho.

.2 do objetivo n.º 12: Em 2019 tornou-se imperat

Portal da IGAS em pontos de conteúdo que inicialmente não se encontravam previstos 

nomeadamente nas seguintes áreas de conteúdo quem somos, i

do objetivo n.º 11: Apesar de só ter sido planeado a 

três eventos de colaboração/cooperação, em 2019, foi oportuno a concretização de 

mais um, o que influenciou uma taxa de concretização de 125%. 

 
esolução do Conselho de Ministros n.º 141/2018, de 26/10/2018 

dinamização do Grupo Coordenador 

do Controlo Interno do Ministério da Saúde só tinham sido planeadas 3 ações, no 

rer do ano de 2019 e com a criação dos grupos dos trabalho, tornou-

se necessário efetuar a integração de Auditores Internos dos EPE nos referidos grupos. 

A meta do indicador % de processos de inspeção e 

na medida em que o 

a melhoria dos tempos dos atos 

preocupação da IGAS no âmbito da 

da continuidade na 

da Resolução de Conselho de Ministros relativa à promoção de 

utilização mais sustentável de recursos na Administração Pública através da redução 

permitiu a superação do objetivo. 

o indicador foi superado na medida foi efetuado um 

45 dias úteis, previsto na lei para a fase de 

A meta foi definida de acordo com as orientações 

Geral do Ministério da Saúde, de modo a garantir a 

refere o n.º 2 do artº 16 da LOE 2019. 

Aos trabalhadores cuja valorização remuneratória era devida, esta foi processada no 

mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho. 

se imperativo atualizar o 

Portal da IGAS em pontos de conteúdo que inicialmente não se encontravam previstos 

quem somos, instrumentos de 

Apesar de só ter sido planeado a promoção de 

, foi oportuno a concretização de 
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Gráfico 24: Taxa de realização dos indicadores

Gráfico 25: Taxa de realização dos objetivos

Gráfico 26: Taxa de realização dos parâmetros
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C2: Avaliação do QUAR 

No cumprimento da Lei nº 66

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

quadro das orientações emanadas pela tutela e finalizado o ciclo de gestão de 201

se a autoavaliação do serviço. Tendo por base os objetivos estratégicos (OE) de 201

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

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

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

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

domínio das atividades em saúde

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

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

capacidade institucional e do desenvolvimento da ação preventiva

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

organismos integrados no Ministério da Saúde ou por este tutelados

 

A análise dos resultados permite observa

totalidade, tendo alguns sido superados

Estes resultados refletem esforço, envolvimento e compromisso inequívocos de todos os 

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

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

ocorridas no seio da Instituição e os constrangimentos imprevistos de recursos. 

 

A IGAS conseguiu cumprir os objetivos a que se propôs

atividades core ou fundamentais para o reforço destas. 

Assim, metade dos objetivos operacionais ultrapassaram a taxa de concretização d

outra metade alcançou os 100

avaliação (eficácia, eficiência e 
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C2: Avaliação do QUAR 2019 

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

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

quadro das orientações emanadas pela tutela e finalizado o ciclo de gestão de 201

se a autoavaliação do serviço. Tendo por base os objetivos estratégicos (OE) de 201

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

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

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

aplicação dos dinheiros públicos por parte de entidades que atuem no 

domínio das atividades em saúde 

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

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

capacidade institucional e do desenvolvimento da ação preventiva  

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

organismos integrados no Ministério da Saúde ou por este tutelados

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

totalidade, tendo alguns sido superados. 

Estes resultados refletem esforço, envolvimento e compromisso inequívocos de todos os 

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

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

ocorridas no seio da Instituição e os constrangimentos imprevistos de recursos. 

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

ou fundamentais para o reforço destas.  

dos objetivos operacionais ultrapassaram a taxa de concretização d

os 100%. Também a taxa de realização dos três parâmetros de 

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

B/2007, de 28 de dezembro, que estabelece o Sistema 

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

quadro das orientações emanadas pela tutela e finalizado o ciclo de gestão de 2019, apresenta-

se a autoavaliação do serviço. Tendo por base os objetivos estratégicos (OE) de 2019: 

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

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

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

aplicação dos dinheiros públicos por parte de entidades que atuem no 

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

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

 

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

organismos integrados no Ministério da Saúde ou por este tutelados 

os objetivos foram alcançados na sua 

Estes resultados refletem esforço, envolvimento e compromisso inequívocos de todos os 

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

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

ocorridas no seio da Instituição e os constrangimentos imprevistos de recursos.  

que consagravam as suas 

dos objetivos operacionais ultrapassaram a taxa de concretização de 100% e a 

Também a taxa de realização dos três parâmetros de 
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A IGAS alcançou uma taxa de realização global

 

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

aos serviços que atinjam todos os objetivos, superando alguns.

Os resultados alcançados em 201

menção qualitativa. 

 

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

Inspeção, relevando-se outras atividades operacionais e de suporte interliga

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

 

C3: Apreciação dos serviços prestados

 

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

privilegiado de divulgação de informação.

 No âmbito da imprensa

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.

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

mas as situações que investiga. 

 Os diversos convites 

referidos no ponto  

 Refere-se ainda que ao longo do ano de 

Livro de Reclamações

 Dá-se ainda nota de que a IGAS levou a cabo um 

dos clientes internos: 

 No que diz respeito à satisfação 

questionário de satisfação

Relatório de Atividades 2019 | C - Autoavaliação |  

53 

taxa de realização global de 116% em 2019. 

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

aos serviços que atinjam todos os objetivos, superando alguns. 

resultados alcançados em 2019 refletem um DESEMPENHO BOM

que os objetivos fixados em QUAR não esgotam as atividades desta 

se outras atividades operacionais e de suporte interliga

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

: Apreciação dos serviços prestados 

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

privilegiado de divulgação de informação. 

imprensa digital, registaram-se mais de 500 artigos/notícias

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 

erviços 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.  

 para a participação da IGAS como entida

se ainda que ao longo do ano de 2019 nenhuma reclamação

Livro de Reclamações da IGAS. 

se ainda nota de que a IGAS levou a cabo um questionário de satisfação

 obtendo uma taxa de resposta de 69%.  

No que diz respeito à satisfação dos stakeholders, foi lançado pela primeira vez um

questionário de satisfação externa que obteve à adesão de 270 respondentes,

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

DESEMPENHO BOM, propondo-se esta 

que os objetivos fixados em QUAR não esgotam as atividades desta 

se outras atividades operacionais e de suporte interligadas com as 

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

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

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 

A imagem da IGAS 

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

entidade interveniente, 

reclamação foi registada no 

questionário de satisfação junto 

pela primeira vez um 

respondentes, apurou-
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se que 38% se encontrava satisfeito ou muito satisfeito 

global” da IGAS. Salienta

posição neutral.  

 

C4: Avaliação do sistema de controlo interno

A atividade de qualquer entidade 

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

• Princípio da igualdade;

• Princípio da proporcionalidade

• Princípio da justiça; 

• Princípio da imparcialidade

• Princípio da boa-fé. 

Consciente da importância de uma cultura de controlo interno que permita fazer cumprir a 

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

condições para a eficácia e eficiência operacional e dos recursos, a I

internamente, várias medidas neste sentido

No ano de 2019 dando continuidade à 

postura mais aberta e transparente, intensificando

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

ações inspetivas, cumprimento de prazos, e outras. 

O Sistema de Gestão Documental e de Processos

controlo interno das atividades e dos seus prazos

transparência do trabalho desenvolvido por cada inspetor
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38% se encontrava satisfeito ou muito satisfeito no diz respeito à 

” da IGAS. Salienta-se que cerca de 1/3 dos respondentes manifestaram uma 

: Avaliação do sistema de controlo interno 

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

se, nos termos da Constituição da República Portuguesa, pelos:

; 

Princípio da proporcionalidade; 

Princípio da imparcialidade; 

Consciente da importância de uma cultura de controlo interno que permita fazer cumprir a 

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

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

neste sentido.  

dando continuidade à aposta iniciada em 2016, continuou-

transparente, intensificando do controlo da atividade e a elaboração de 

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

ações inspetivas, cumprimento de prazos, e outras.  

de Gestão Documental e de Processos, traduziu uma acentuada 

controlo interno das atividades e dos seus prazos, assim como possibilitaram uma melhor a 

transparência do trabalho desenvolvido por cada inspetor. 

no diz respeito à “apreciação 

dos respondentes manifestaram uma 

pública que envolva a gestão de dinheiros e património 

se, nos termos da Constituição da República Portuguesa, pelos: 

Consciente da importância de uma cultura de controlo interno que permita fazer cumprir a 

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

GAS vem adotando, 

-se a pautar por uma 

do controlo da atividade e a elaboração de 

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

uma acentuada melhoria no 

, assim como possibilitaram uma melhor a 
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C5: Análise comparativa com outros serviços

nacional e internacional, que possam constituir padrão de 

comparação 

 

Comparação Plano Nacional e Internacional

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

integrar uma análise comparativa com o d

de referência à atividade desenvolvida.

Dado que a IGAS é uma inspeção setorial mas

privadas, e ainda que existam diferenças no âmbito de atuação de cada inspeç

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

de inspeção externa, nomeadamente com

Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordena

(IGAMAOT), a IGF- Autoridade de Auditoria (IGF)

Interna (IGAI)8.  

 

Os valores de avaliação global do QUAR na IGAS têm, ao longo 

oscilações, contrastando com alguma

                                                 
8 Nesta data, apenas a IGAMAOT e a IGAC disponibilizam no 
Social de 2019 (Consultado a 02.09.2020

108%
117%

112%

116%

116%

113%
111%

116%116%

IGAS IGEC
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: Análise comparativa com outros serviços idênticos, no plano 

nacional e internacional, que possam constituir padrão de 

Comparação Plano Nacional e Internacional 

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

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

de referência à atividade desenvolvida. 

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

privadas, e ainda que existam diferenças no âmbito de atuação de cada inspeç

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

, nomeadamente com a Inspeção-Geral da Educação e 

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

Autoridade de Auditoria (IGF) e a Inspeção-Geral da Administração 

Gráfico27:Comparação de execução do QUAR

Os valores de avaliação global do QUAR na IGAS têm, ao longo do tempo, registado poucas 

oscilações, contrastando com algumas variações que se observam noutras entidades

 
Nesta data, apenas a IGAMAOT e a IGAC disponibilizam no website da entidade o Relatório de Ativ
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idênticos, no plano 

nacional e internacional, que possam constituir padrão de 

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

esempenho de serviços idênticos, que possam servir 

que desenvolve também inspeções a entidades 

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

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

ducação e Ciência (IGEC), a 

mento do Território 

Geral da Administração 

 

:Comparação de execução do QUAR 

do tempo, registado poucas 

outras entidades.  

da entidade o Relatório de Atividades e Balanço 

142%
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111%

IGAI
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O número total de RH tem sofrido poucas alterações, o que

igualmente verificado nas outras inspeções. 
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23678

IGAS IGEC

Gráfico 30: Comparação do n.º de inspetores
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Gráfico28: Comparação de RH disponíveis

de RH tem sofrido poucas alterações, o que nos últimos anos se tem 

igualmente verificado nas outras inspeções.  
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Gráfico29: Comparação do n.º de inspetores 
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Face às restantes entidades, em 2018 

elevada de inspetores. Face aos dados disponíveis de 2019, e

seja mais próxima da IGAMAOT, aquela inspeção 

número superior de inspetores.

Comparações 
Resultados da comparação referem
manteve nível de excelência antes atingido
Resultados da comparação referem
tabela e progrediu favoravelmente ou não apresenta informação para concluir sobre a 
manutenção de nível de excelência
Resultados da comparação referem
melhores; manteve o nível de excelência antes atingido
Resultados da comparação referem
meio da tabela e progrediu favoravelmente
Resultados da comparação referem
meio da tabela mas não melhorou posição ou não apresen
sobre evolução da posição. 
Resultados da comparação referem
formação, sistemas de informação,…) está entre os melhores; manteve nível de 
excelência antes atingido. 
Resultados da comparação referem
formação, sistemas de informação,…) está no meio ou acima do meio da tabela; 
evolui favoravelmente. 
Resultados da comparação referem
formação, sistemas de informação); está no meio ou acima do meio da tabela mas 
não melhorou posição ou não indica evolução. ii) todo o serviço ou uma área core: 
está abaixo do meio da tabela mas evoluiu favoravelmente.
Resultados da comparação referem
uma área de suporte: situa-se abaixo do meio da tabela e não evoluiu favoravelmente.
Não foi efectuada qualquer comparação.
 

Prémios e ou menções de entidades externas

 

Na sequência da candidatura da IGAS aos 

de Inovação, no âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação na 

Gestão Pública (SIIGeP), o Projeto Experimental de Inovação 

‘Criação da Unidade de Prevenção e Combate à Fraude (

IGAS)

Modernização Administrativa e pelo Ministro das Finanças.
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em 2018 só a IGEC e a IGF apresentam uma percent

Face aos dados disponíveis de 2019, embora a percentagem 

seja mais próxima da IGAMAOT, aquela inspeção tem uma dimensão superior e também um 

número superior de inspetores. 

Comparações nacionais ou internacionais 
Resultados da comparação referem-se ao serviço no seu todo, está entre os melhores; 
manteve nível de excelência antes atingido. 
Resultados da comparação referem-se ao serviço do seu todo; está acima do meio da 
tabela e progrediu favoravelmente ou não apresenta informação para concluir sobre a 
manutenção de nível de excelência. 
Resultados da comparação referem-se a uma área core do serviço; está entre os 
melhores; manteve o nível de excelência antes atingido. 
Resultados da comparação referem-se a uma área core do serviço; está acima do 
meio da tabela e progrediu favoravelmente. 
Resultados da comparação referem-se a uma área core do serviço; está acima do 
meio da tabela mas não melhorou posição ou não apresenta informação para concluir 

Resultados da comparação referem-se a uma área de suporte (processos internos, 
formação, sistemas de informação,…) está entre os melhores; manteve nível de 

comparação referem-se a uma área de suporte (processos internos, 
formação, sistemas de informação,…) está no meio ou acima do meio da tabela; 

Resultados da comparação referem-se a: i) uma área de suporte (processos internos, 
ão, sistemas de informação); está no meio ou acima do meio da tabela mas 

não melhorou posição ou não indica evolução. ii) todo o serviço ou uma área core: 
está abaixo do meio da tabela mas evoluiu favoravelmente. 
Resultados da comparação referem-se ao serviço no seu todo; a uma área core ou a 

se abaixo do meio da tabela e não evoluiu favoravelmente.
Não foi efectuada qualquer comparação. 

Prémios e ou menções de entidades externas 

Na sequência da candidatura da IGAS aos Projetos Experimentais 

de Inovação, no âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação na 

Gestão Pública (SIIGeP), o Projeto Experimental de Inovação 

Criação da Unidade de Prevenção e Combate à Fraude (

IGAS), foi homologado pela Ministra da Presidência e 

Modernização Administrativa e pelo Ministro das Finanças.

uma percentagem mais 

percentagem da IGAS 

tem uma dimensão superior e também um 

Organismo 
se ao serviço no seu todo, está entre os melhores; 

x 

se ao serviço do seu todo; está acima do meio da 
tabela e progrediu favoravelmente ou não apresenta informação para concluir sobre a  

 

 

ta informação para concluir  

 

 

uma área de suporte (processos internos, 
ão, sistemas de informação); está no meio ou acima do meio da tabela mas 

não melhorou posição ou não indica evolução. ii) todo o serviço ou uma área core: 
 

rviço no seu todo; a uma área core ou a 
se abaixo do meio da tabela e não evoluiu favoravelmente. 

 

 

Projetos Experimentais 

de Inovação, no âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação na 

Gestão Pública (SIIGeP), o Projeto Experimental de Inovação 

Criação da Unidade de Prevenção e Combate à Fraude (UPCF-

pela Ministra da Presidência e da 

Modernização Administrativa e pelo Ministro das Finanças. 
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Durante a 10ª Open House da 

realizada em Utrecht, o Projeto Experimental de Inovação

e Combate à Fraude (UPCF

prémio “2019 New Ways and Innovation Award

intelligence-led inspecting and auditing, focused on p

O projeto foi ainda apresentado a todos os membros da EHFCN por ocasião da 13ª 

Conferência Internacional que se realizou em Berlim, no mês de Novembro

 

Prémios e/ou menções de entidades externas destacando a 
dos resultados obtidos pelo organismo

Premeia o serviço no seu todo: 1º prémio

Premeia o serviço no seu todo: 2º prémio

1) Premeia o serviço no seu todo: 3º prémio ou 2) premeia uma área core do serviço: 

1º prémio 

Premeia uma área core do serviço: 2º prémio

1) Premeia uma área core do serviço: 3º prémio ou 2) premeia uma área de suporte 

(processos internos, melhor site, …): 1º prémio ou 3) pelo menos uma menção 

atribuída por fonte externa destacando a excelência d

de actuação 

1) Premeia uma área de suporte (processos internos, melhor site

pelo menos uma menção atribuída por fonte externa destacando a relevância do 

serviço numa área específica de actuação

Premeia uma área de suporte (processos internos, melhor site): 3º prémio

Obtenção, em qualquer das situações, de um prémio inferior ao 3º prémio

Integração de uma short list 

Não foram atribuídos prémios nem menções de destaque de entidades externas

 

C6: Despesa com Publicidade Institucional

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

junho, e do art.º 2º da Portaria n.º 1297/2010, de 21 de dezembro, dá

                                                 
9Consultado a 31.01.2020 em http://www.ehfcn.org/feedback
10 Consultado a 31.01.2020 em  http://www.ehfcn.org/wp
2019_EN.pdf 
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Durante a 10ª Open House da European Healthcare Fraud & Corruption Network (EHFCN) 

realizada em Utrecht, o Projeto Experimental de Inovação Criação da Unidade de Prevenção 

CF-IGAS), foi reconhecido internacionalmente 

2019 New Ways and Innovation Award” para Antifraud Unit:

led inspecting and auditing, focused on prevention and combating fraud.

O projeto foi ainda apresentado a todos os membros da EHFCN por ocasião da 13ª 

Conferência Internacional que se realizou em Berlim, no mês de Novembro

Prémios e/ou menções de entidades externas destacando a relevância/excelência 
dos resultados obtidos pelo organismo 

Premeia o serviço no seu todo: 1º prémio 

Premeia o serviço no seu todo: 2º prémio 

1) Premeia o serviço no seu todo: 3º prémio ou 2) premeia uma área core do serviço: 

Premeia uma área core do serviço: 2º prémio 

1) Premeia uma área core do serviço: 3º prémio ou 2) premeia uma área de suporte 

(processos internos, melhor site, …): 1º prémio ou 3) pelo menos uma menção 

atribuída por fonte externa destacando a excelência do serviço numa área especifica 

uma área de suporte (processos internos, melhor site): 2º prémio ou 2) 

pelo menos uma menção atribuída por fonte externa destacando a relevância do 

serviço numa área específica de actuação 

uma área de suporte (processos internos, melhor site): 3º prémio 

Obtenção, em qualquer das situações, de um prémio inferior ao 3º prémio 

Não foram atribuídos prémios nem menções de destaque de entidades externas 

Despesa com Publicidade Institucional 

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

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

 
http://www.ehfcn.org/feedback-10th-ehfcn-open-house-hosted-by-nza

http://www.ehfcn.org/wp-content/uploads/2019/11/Program

European Healthcare Fraud & Corruption Network (EHFCN) 

Criação da Unidade de Prevenção 

foi reconhecido internacionalmente tendo ganho o 

Antifraud Unit: a project of 

revention and combating fraud.9 

O projeto foi ainda apresentado a todos os membros da EHFCN por ocasião da 13ª 

Conferência Internacional que se realizou em Berlim, no mês de Novembro10. 

relevância/excelência 
Organismo 

 

 

1) Premeia o serviço no seu todo: 3º prémio ou 2) premeia uma área core do serviço: 
 

 

1) Premeia uma área core do serviço: 3º prémio ou 2) premeia uma área de suporte 

o serviço numa área especifica 
 

): 2º prémio ou 2) 

x 

 

 

 

 

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

se conta que a IGAS não 

nza-13-14-june-2019/ 
19/11/Program-A4-GKV_22-November-
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teve qualquer despesa em publicidade institucional conforme definida no nº

Resolução. 

 

C7: Audição de dirigentes e trabalhadores

A autoavaliação da IGAS foi elaborada recorrendo aos contributos recebidos de 

unidades orgânicas, através dos seus dirigentes interm

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

resultados pelos respetivos dirigentes dentro da estrutura hierárquica.

Satisfação dos colaboradores

A opinião dos trabalhadores é ausc

Inquéritos aos 

Colaboradores 

1.Taxa de Resposta

2.Classificação 

obtida 

3.Evolução do Grau Satisfação dos 

relação ao Ano Transato

4.Realização de Outros tipos de Avaliação

Não foi realizada auscultação da Opinião dos Colaboradores
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publicidade institucional conforme definida no nº

: Audição de dirigentes e trabalhadores 

A autoavaliação da IGAS foi elaborada recorrendo aos contributos recebidos de 

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

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

resultados pelos respetivos dirigentes dentro da estrutura hierárquica. 

Satisfação dos colaboradores 

A opinião dos trabalhadores é auscultada através de inquéritos de medição do grau de satisfação:

1.Taxa de Resposta 

2.Classificação 

Igual ou superior a bom, pelo 

menos 70% das respostas >= bom, 

média > 4 

Igual ou superior a Satisfaz pelo 

menos 70% das respostas >= 

satisfaz, média 3,5 

Inferior a Satisfaz, média 3,5 

3.Evolução do Grau Satisfação dos colaboradores em 

relação ao Ano Transato 

4.Realização de Outros tipos de Avaliação 

auscultação da Opinião dos Colaboradores 

publicidade institucional conforme definida no nº 2 da mesma 

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

édios. Os colaboradores, não tendo 

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

ultada através de inquéritos de medição do grau de satisfação: 

68% 

Não aplicável 

2/3 dos inquiridos 

está satisfeito ou 

muito satisfeito 

com o nível de 

satisfeito de 3,61. 

Não aplicável 

Em 2019 não é 

possível comparar o 

grau de satisfação 

dos colaboradores 

tendo em conta que a 

escala de 5 pontos de 

Likert foi alterada. 

Não aplicável 

Não aplicável 
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C8: Informação histórica

Informação incluída no RA, para além do QUAR
O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução positiva e 

significativa sobre os resultados das ações desenvolvidas pelo serviço, é usada na 

autoavaliação e está relacionada com os objectivos do QUAR.

O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução claramente 

positiva sobre os resultados das ações desenvolvidas pelo serviço, é usada na 

autoavaliação e está relacionada com os objectivos do QUAR

O relatório contém informação histór

das ações desenvolvidas pelo serviço; é usada na autoavaliação e está relacionada 

com os objectivos do QUAR 

O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução positiva mas 

moderada, sobre os resultados das acções desenvolvidas pelo serviço; é usada na 

autoavaliação e está relacionada com os objectivos do QUAR

O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre os resultados 

das ações desenvolvidas pelo serviço; é usada na a

relacionada com os objectivos do QUAR 

O relatório contém informação histórica com evolução positiva e significativa sobre 

ações desenvolvidas pelo serviço (não sobre os resultados);é usada na autoavaliação 

e está relacionada com os objectivos do QUAR

O relatório contém informação histórica com evolução positiva (ou sem indicação de 

evolução) sobre acções desenvolvidas pelo serviço (não sobre os resultados);é usada 

na autoavaliação e está relacionada com os objectivos do QUAR

O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre acções 

desenvolvidas pelo serviço (não sobre os resultados);é usada na autoavaliação mas 

não está relacionada com os objectivos do QUAR

O relatório contém informação histórica usada na 

recursos utilizados pelo serviço (humanos, financeiros, materiais)

O relatório não contém informação histórica, ou existindo, não é usada na 

autoavaliação para justificar a evolução positiva nos resultados obtidos pelo serv
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C8: Informação histórica 

Informação incluída no RA, para além do QUAR 
O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução positiva e 

significativa sobre os resultados das ações desenvolvidas pelo serviço, é usada na 

autoavaliação e está relacionada com os objectivos do QUAR. 

O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução claramente 

positiva sobre os resultados das ações desenvolvidas pelo serviço, é usada na 

autoavaliação e está relacionada com os objectivos do QUAR 

O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre os resultados 

das ações desenvolvidas pelo serviço; é usada na autoavaliação e está relacionada 

O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução positiva mas 

s resultados das acções desenvolvidas pelo serviço; é usada na 

autoavaliação e está relacionada com os objectivos do QUAR 

O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre os resultados 

das ações desenvolvidas pelo serviço; é usada na autoavaliação mas não está 

relacionada com os objectivos do QUAR  

O relatório contém informação histórica com evolução positiva e significativa sobre 

ações desenvolvidas pelo serviço (não sobre os resultados);é usada na autoavaliação 

m os objectivos do QUAR 

O relatório contém informação histórica com evolução positiva (ou sem indicação de 

evolução) sobre acções desenvolvidas pelo serviço (não sobre os resultados);é usada 

na autoavaliação e está relacionada com os objectivos do QUAR 

O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre acções 

desenvolvidas pelo serviço (não sobre os resultados);é usada na autoavaliação mas 

não está relacionada com os objectivos do QUAR 

O relatório contém informação histórica usada na autoavaliação mas apenas sobre 

recursos utilizados pelo serviço (humanos, financeiros, materiais) 

O relatório não contém informação histórica, ou existindo, não é usada na 

autoavaliação para justificar a evolução positiva nos resultados obtidos pelo serviço.

 

Organismo 
O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução positiva e 

significativa sobre os resultados das ações desenvolvidas pelo serviço, é usada na x 

O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução claramente 

 

ica com evolução positiva sobre os resultados 

das ações desenvolvidas pelo serviço; é usada na autoavaliação e está relacionada  

O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução positiva mas 

 

O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre os resultados 

 

O relatório contém informação histórica com evolução positiva e significativa sobre 

ações desenvolvidas pelo serviço (não sobre os resultados);é usada na autoavaliação  

O relatório contém informação histórica com evolução positiva (ou sem indicação de 

evolução) sobre acções desenvolvidas pelo serviço (não sobre os resultados);é usada  

desenvolvidas pelo serviço (não sobre os resultados);é usada na autoavaliação mas  

autoavaliação mas apenas sobre 
 

iço. 
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C9: Ações e processos emblemáticos

 

A destacar no ano em apreço, os seguintes casos:

 

 

 

 

 

  

ação com vários processos no âmbito das 
Empreitadas, cuja equipa de projeto 

se manteve, com resultados relevantes 
que confirmaram ser esta uma área 

sempre crítica

ação com vários processos no âmbito das 
Ausências ao Trabalho
originou o aumento da robustez dos 

mecanismos de controlo e monitorização

ação com vários processos no âmbito da 
organização e funcionamento 

dos Serviços de Recursos 
Humanos, que visaram auditar os 

temas fulcrais desta área
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: Ações e processos emblemáticos 

, os seguintes casos: 

 

ação com vários processos no âmbito das 
, cuja equipa de projeto 

se manteve, com resultados relevantes 
que confirmaram ser esta uma área 

sempre crítica

ação com vários processos no âmbito da 
Emissão de Certificados de 
Incapacidade Temporária 

para o Trabalho
abertura de diversos processos da área 

disciplinar

ação com vários processos no âmbito das 
Ausências ao Trabalho, que 
originou o aumento da robustez dos 

mecanismos de controlo e monitorização

ação com vários processos no âmbito do 
enquadramento das Estruturas 
Residenciais para Idosos
consistindo na verificação das boa 

práticas na área da qualidade e segurança 
dos cuidados de saúde, reforçando a 
confiança na qualidade dos mesmos

ação com vários processos no âmbito da 
organização e funcionamento 

dos Serviços de Recursos 
que visaram auditar os 

temas fulcrais desta área

ação com vários processos no âmbito das 
Estruturas da Rede Nacional 
dos Cuidados Continuados 

Integrados da Saúde Mental
permitiu uma avaliação global das entidades 

prestadoras

 

ação com vários processos no âmbito da 
Emissão de Certificados de 
Incapacidade Temporária 

para o Trabalho, que originou a 
abertura de diversos processos da área 

disciplinar

ação com vários processos no âmbito do 
Estruturas 

Residenciais para Idosos, 
consistindo na verificação das boa 

práticas na área da qualidade e segurança 
dos cuidados de saúde, reforçando a 
confiança na qualidade dos mesmos

ação com vários processos no âmbito das 
Estruturas da Rede Nacional 
dos Cuidados Continuados 

Integrados da Saúde Mental, que 
permitiu uma avaliação global das entidades 

prestadoras
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D – Intenções de melhoria
 

No conjunto das ações planeadas e realizadas, a IGAS alcançou em 201

realização global do QUAR de 11

os restantes. 

O ano de 2019 foi um ano de 

iniciadas em 2016.  

O combate à fraude e à corrupção manter

colaboração e articulação neste domínio com outras entidades. 

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

reconhecido agradecimento. 

A nível interno, dar-se-á continuidade ao

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

organizacionais.  

Como metas, a IGAS mantém 

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

Saúde. 

 

Do exercício do ano evidenciaram

 Continuar a capacitar os 

a elevar o grau de profissionalismo;

 Continuar a fomentar práticas de gestão sustentável dos recursos, quer humanos, quer 

ambientais quer financeiros;

 Continuar a apostar na gestão da qualidade por 

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

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

rastreabilidade dos modelos e procedimentos;

 Continuar a apostar na melhoria no SI de gestão documental e processual para que seja 

considerado como uma ferramenta facilitadora do trabalho a desenvolver;
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Intenções de melhoria 

No conjunto das ações planeadas e realizadas, a IGAS alcançou em 201

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

foi um ano de consolidação da inovação e da mudança organizacionais 

O combate à fraude e à corrupção manter-se-á como foco, procurando a IGAS prosseguir a 

aboração e articulação neste domínio com outras entidades.  

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

á continuidade ao trabalho de desmaterialização e unifor

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

mantém como primordiais o acompanhamento das necessidades de 

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

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

Continuar a capacitar os recursos humanos e preservar o know-how

a elevar o grau de profissionalismo; 

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

ambientais quer financeiros; 

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

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

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

rastreabilidade dos modelos e procedimentos; 

tar na melhoria no SI de gestão documental e processual para que seja 

considerado como uma ferramenta facilitadora do trabalho a desenvolver;

 

No conjunto das ações planeadas e realizadas, a IGAS alcançou em 2019 uma taxa de 

superado parte dos objetivos previstos e atingido 

a mudança organizacionais 

á como foco, procurando a IGAS prosseguir a 

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

e uniformização de 

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

acompanhamento das necessidades de 

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

de melhoria a considerar. Assim, destacam-se:   

how técnico por forma 

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

forma a definir formas de organização 

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

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

tar na melhoria no SI de gestão documental e processual para que seja 

considerado como uma ferramenta facilitadora do trabalho a desenvolver; 



 
 

 Relatório de R
A

.0
03

.E
D

.0
2 

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

processos de natureza contraorde

 Continuar a apostar n

instrução dos processos de natureza inspetiva;

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

diversificando e direcionando as at

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

práticas, orientações e articulando cooperativamente com os parceiros institucionais;

 Continuar desenvolver fontes de receita própria.
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Continuar o reforço das atividades de fiscalização e de instrução dos decorrentes 

processos de natureza contraordenacional; 

no controlo de prazos e de tempos de execução das ações e 

instrução dos processos de natureza inspetiva; 

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

diversificando e direcionando as atividades inspetivas; 

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

práticas, orientações e articulando cooperativamente com os parceiros institucionais;

Continuar desenvolver fontes de receita própria. 

*** 

 

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

o controlo de prazos e de tempos de execução das ações e 

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

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

práticas, orientações e articulando cooperativamente com os parceiros institucionais; 

*** setembro de 2020 



 
 

 Relatório de R
A

.0
03

.E
D

.0
2 

Anexos 
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I - Grelha de avaliação do controlo interno

III – QUAR (execução 201

IV – Fichas de Atividades

 

 

Grelha de avaliação do controlo interno 

II - Balanço social 

QUAR (execução 2019)  

Fichas de Atividades 
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Anexo I – Grelha de Avaliação do Controlo Interno

Avaliação do Sistema de Controlo Interno

Questões 

1 – Ambiente e Controlo 

1.1 Estão claramente definidas as 

especificações técnicas do sistema de 

controlo interno? 

1.2 É efetuada internamente uma 

verificação efetiva sobre a legalidade, 

regularidade e boa gestão? 

1.3 Os elementos da equipa de controlo e 

auditoria possuem a habilitação 

necessária para o exercício da função?

1.4 Estão claramente definidos valores 

éticos e de integridade que regem o 

serviço (ex. códigos de ética e de 

conduta, carta do utente, princípios de 

bom governo)? 

1.5 Existe uma política de formação do 

pessoal que garanta a adequação do 

mesmo às funções e complexidade das 

tarefas? 

1.6 Estão claramente definidos e 

estabelecidos contactos regulares entre a 

direção e os dirigentes das unidades 

orgânicas? 

1.7 O serviço foi objeto de ações de 

auditoria e controlo externo? 
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Grelha de Avaliação do Controlo Interno 

Avaliação do Sistema de Controlo Interno 

Aplicação 
Fundamentação 

S N NA 

1.1 Estão claramente definidas as 

especificações técnicas do sistema de X    

1.2 É efetuada internamente uma 

verificação efetiva sobre a legalidade, X    

Os elementos da equipa de controlo e 

auditoria possuem a habilitação 

necessária para o exercício da função? 

X   
Os inspetores da IGAS estão habilitados com 

licenciatura e formação profissional adequada, a 

qual é permanentemente mantida atualizada

Estão claramente definidos valores 

éticos e de integridade que regem o 

serviço (ex. códigos de ética e de 

conduta, carta do utente, princípios de 

X   
A IGAS dispõe de instrumentos de gestão neste 

sentido: código de ética e de conduta e PPRGC,

revistos em 2016. 

1.5 Existe uma política de formação do 

pessoal que garanta a adequação do 

mesmo às funções e complexidade das 
X   

A formação dos colaboradores continuou um 

ponto-chave que mereceu uma profunda 

reformulação desde 2016. 

Estão claramente definidos e 

estabelecidos contactos regulares entre a 

direção e os dirigentes das unidades 
X   

Os dirigentes superiores e intermédios da IGAS 

reúnem periodicamente com

(uma vez/semana). 

objeto de ações de 
X   

A IGAS foi alvo de uma auditoria de desempenho 

realizada pelo Tribunal de Contas

reporte e divulgação do mesmo em 2015, cujas 

recomendações a IGAS tem vindo a implementar 

desde 2016, por se tratar de medidas de vulto que 

envolvem encargos financeiros que não é possível 

assumir em curto espaço de tempo. O 

Os inspetores da IGAS estão habilitados com 

e formação profissional adequada, a 

qual é permanentemente mantida atualizada. 

A IGAS dispõe de instrumentos de gestão neste 

sentido: código de ética e de conduta e PPRGC, 

A formação dos colaboradores continuou um 

chave que mereceu uma profunda 

dirigentes superiores e intermédios da IGAS 

com a Inspetora-Geral 

A IGAS foi alvo de uma auditoria de desempenho 

Tribunal de Contas em 2014, com 

reporte e divulgação do mesmo em 2015, cujas 

recomendações a IGAS tem vindo a implementar 

tratar de medidas de vulto que 

volvem encargos financeiros que não é possível 

assumir em curto espaço de tempo. O 
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2 – Estrutura Organizacional 

2.1 A estrutura organizacional 

estabelecida obedece às regras definidas 

legalmente? 

2.2 Qual a percentagem de colaboradores 

do serviço avaliados de acordo com o 

SIADAP 2 e 3? 

2.3 Qual a percentagem de colaboradores 

do serviço que frequentaram pelo menos 

uma ação de formação? 

3 – Atividades e Procedimentos de Controlo Administrativo Implementados no Serviço

3.1 Existem manuais de procedimentos 

internos? 

3.2 A competência para autorização da 

despesa está claramente definida e 

formalizada? 

3.3 É elaborado anualmente um plano de 

compras? 
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cumprimento das recomendações minimiza 

potencialmente vários riscos de gestão, 

designadamente quanto aos registos da 

informação, controlo da atividade, seleção das 

entidades a controlar e tempos processuais, entre 

outros. 

2.1 A estrutura organizacional 

estabelecida obedece às regras definidas X    

2.2 Qual a percentagem de colaboradores 

avaliados de acordo com o X   
100% dos trabalhadores em condições de serem 

avaliados de acordo com o SIADAP 2 e 3.

2.3 Qual a percentagem de colaboradores 

do serviço que frequentaram pelo menos X   98%  

e Procedimentos de Controlo Administrativo Implementados no Serviço

3.1 Existem manuais de procedimentos X    

3.2 A competência para autorização da 

despesa está claramente definida e X    

3.3 É elaborado anualmente um plano de 
  X 

Anualmente, aquando da preparação da proposta 

de orçamento para o ano seguinte, é elaborado um 

mapa de necessidades de bens e serviços. No 

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

orçamento é consumido por despesas com pessoal. 

Assim, no que respeita às provisões das 

necessidades de bens e serviços são considerados, 

em primeira linha, os que são imprescindíveis para 

assegurar o regular funcionamento da IGAS, sendo 

que, a maioria, ocorre por aquisições ao abrigo de 

acordos quadro, cujas as agregações se efetuaram 

no ano anterior a que respeitam. Assim sendo, 

apenas no próprio ano, e após se ter tomado 

cumprimento das recomendações minimiza 

potencialmente vários riscos de gestão, 

designadamente quanto aos registos da 

atividade, seleção das 

entidades a controlar e tempos processuais, entre 

100% dos trabalhadores em condições de serem 

avaliados de acordo com o SIADAP 2 e 3. 

e Procedimentos de Controlo Administrativo Implementados no Serviço 

Anualmente, aquando da preparação da proposta 

de orçamento para o ano seguinte, é elaborado um 

mapa de necessidades de bens e serviços. No 

se verificado, que cerca de 85% do 

orçamento é consumido por despesas com pessoal. 

o que respeita às provisões das 

necessidades de bens e serviços são considerados, 

em primeira linha, os que são imprescindíveis para 

assegurar o regular funcionamento da IGAS, sendo 

que, a maioria, ocorre por aquisições ao abrigo de 

s agregações se efetuaram 

no ano anterior a que respeitam. Assim sendo, 

apenas no próprio ano, e após se ter tomado 
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3.4 Está implementado um sistema de 

rotação de funções entre trabalhadores?

3.5 As responsabilidades funcionais pelas 

diferentes tarefas, conferências e 

controlos estão claramente definidas e 

formalizadas? 

3.6 Há descrição dos fluxos dos 

processos, centros de responsabilidade 

por cada etapa e dos padrões de qualidade 

mínimos? 

3.7 Os circuitos dos documentos estão 

claramente definidos de forma a evitar 

redundâncias? 

3.8 Existe um plano de gestão de riscos 

de corrupção e infrações conexas? 

3.9 O plano de gestão de riscos de 

corrupção e infrações conexas é 

executado e monitorizado? 

4 – Fiabilidade dos Sistemas de Informação

4.1 Existem aplicações informáticas de 

suporte ao processamento de dados, 

nomeadamente, nas áreas de 

contabilidade, gestão documental e 

tesouraria? 
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conhecimento das cativações definidas, quer pela 

LEO, quer pelo DLEO, é possível percecionar se 

ainda é viável encetar procedimentos destina

realização de outros projetos.

3.4 Está implementado um sistema de 

rotação de funções entre trabalhadores? 
  X 

Embora não tivesse sido implementado um 

sistema de rotação de funções entre trabalhadores 

em 2019, houve rotação de funções fruto da 

continuidade das equipas multidisciplinares 

criadas. 

3.5 As responsabilidades funcionais pelas 

diferentes tarefas, conferências e 

controlos estão claramente definidas e 
X   

Em 2019 deu-se continuidade à implementação do 

Sistema de Gestão da Qualidade iniciado em 2017.

3.6 Há descrição dos fluxos dos 

processos, centros de responsabilidade 

por cada etapa e dos padrões de qualidade 
X   

Em 2019 deu-se continuidade à implementação do 

Sistema de Gestão da Qualidade iniciado em 2017.

3.7 Os circuitos dos documentos estão 

claramente definidos de forma a evitar X   
As melhorias estão em curso, tendo sido já 

tomadas algumas medidas e

outras. 

3.8 Existe um plano de gestão de riscos 

 
X   

Sim, está disponível na Intranet

IGAS. 

3.9 O plano de gestão de riscos de 

corrupção e infrações conexas é X   

O Plano foi alvo de reformulação; para servir de 

base à revisão do Plano, foi elaborado um 

documento com o autodiagnóstico da gestão de 

riscos e do controlo interno. Foi elaborado o 

relatório 2017 e 2018, estando

elaboração do relatório de 201

Fiabilidade dos Sistemas de Informação 

4.1 Existem aplicações informáticas de 

suporte ao processamento de dados, 

nomeadamente, nas áreas de 

contabilidade, gestão documental e 

X   

As aplicações em utilização na IGAS são a 

Quidgest, para gestão documental e de processos, 

a GERFIP para a gestão contabilística e financeira, 

e a RAFE-SRH na vertente de RH

conhecimento das cativações definidas, quer pela 

LEO, quer pelo DLEO, é possível percecionar se 

ainda é viável encetar procedimentos destinados à 

realização de outros projetos. 

Embora não tivesse sido implementado um 

sistema de rotação de funções entre trabalhadores 

, houve rotação de funções fruto da 

continuidade das equipas multidisciplinares 

se continuidade à implementação do 

Sistema de Gestão da Qualidade iniciado em 2017. 

se continuidade à implementação do 

Sistema de Gestão da Qualidade iniciado em 2017. 

As melhorias estão em curso, tendo sido já 

tomadas algumas medidas e estando em curso 

Intranet e no website da 

O Plano foi alvo de reformulação; para servir de 

base à revisão do Plano, foi elaborado um 

documento com o autodiagnóstico da gestão de 

riscos e do controlo interno. Foi elaborado o 

e 2018, estando em curso a 

elaboração do relatório de 2019.  

As aplicações em utilização na IGAS são a 

para gestão documental e de processos, 

a GERFIP para a gestão contabilística e financeira, 

SRH na vertente de RH 
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4.2 As diferentes aplicações estão 

integradas permitindo o cruzamento de 

informação? 

4.3 Encontra-se instituído um mecanismo 

que garanta a fiabilidade, oportunidade e 

utilidade dos outputs dos sistemas?

4.4 A informação extraída dos sistemas 

de informação é utilizada nos processos 

de decisão? 

4.5 Estão instituídos requisitos de 

segurança para o acesso de terceiros a 

informação ou ativos do serviço? 

4.6 A informação dos computadores de 

rede está devidamente salvaguardada 

(existência de backups)? 

4.7 A segurança na troca de informações 

e software está garantida? 
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4.2 As diferentes aplicações estão 

integradas permitindo o cruzamento de X   

Embora ainda não estejam todas integradas, é

processo em curso. O Sistema de Gestão 

Documental e de Processos (SGDP), foi alvo 

melhorias em 2018. 

se instituído um mecanismo 

que garanta a fiabilidade, oportunidade e 

utilidade dos outputs dos sistemas? 

X   
Em 2018, introduziram-se melhorias ao SGDP que 

aumentará a fiabilidade dos seus outputs.

4.4 A informação extraída dos sistemas 

de informação é utilizada nos processos X   

Ressalve-se que, posteriormente à extração da 

informação, é feita uma criteriosa análise da 

mesma para que possa servir de suporte à tomada 

de decisão 

4.5 Estão instituídos requisitos de 

segurança para o acesso de terceiros a X   
Estão implementados sistemas e controlos que 

garantem a segurança da informação no domínio 

da IGAS, seja através de 

(ex: antivírus), como também pela 

existem adicionalmente mecanismos de 

salvaguarda que efetuam 

semanais e mensais, feitos às pastas que se 

encontram na estrutura de diretorias na rede; 

existem também políticas de segurança 

informática. 

4.6 A informação dos computadores de 

rede está devidamente salvaguardada X   

4.7 A segurança na troca de informações 
X   

 

Embora ainda não estejam todas integradas, é um 

processo em curso. O Sistema de Gestão 

Documental e de Processos (SGDP), foi alvo de 

melhorias ao SGDP que 

aumentará a fiabilidade dos seus outputs. 

se que, posteriormente à extração da 

é feita uma criteriosa análise da 

mesma para que possa servir de suporte à tomada 

Estão implementados sistemas e controlos que 

garantem a segurança da informação no domínio 

da IGAS, seja através de software de segurança 

(ex: antivírus), como também pela firewall; 

existem adicionalmente mecanismos de 

salvaguarda que efetuam backups diários, 

semanais e mensais, feitos às pastas que se 

encontram na estrutura de diretorias na rede; 

existem também políticas de segurança 
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Anexo II – Balanço Social

BalancoSocial2019_M
S_IGAS_141200000.xlsx 

Anexo III - QUAR (Execução

QUAR_2019_VFED04
_01SGMS- Execução.xlsx 

 

Anexo IV – Relatório de
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Balanço Social 

Execução 2019) 

Relatório de Sustentabilidade 
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Anexo V – Fichas de Atividades 

Ficha de Atividades da Direção 

Atribu
ições 

OE Oop 
Parâ
metr

o 
Indicadores 

Tipo de 
Indicador 

2014 2015

g); h) 

OE1 
OOp12 
QUAR 

Quali
dade 

Nº de documentos de 
análise divulgados 
relacionados com a 
atividade da IGAS 

Resultado NA NA

OE1; 
OE8 

Oop4 
QUAR 

Eficá
cia 

Nº de ações/medidas, 
de caráter genérico, 
de natureza 
preventiva, 
pedagógica ou de 
esclarecimento 

Resultado NA 

OE1; 
OE6; 
OE8 

OOp13 
QUAR 

Quali
dade 

N.º de eventos de 
colaboração/cooperaç
ão promovidos 

Resultado NA 

n.a. OE2 
OOp10 
QUAR 

Eficiê
ncia 

Taxa de trabalhadores 
com horário flexível 

Impacto NA NA

a); b); 
c); d); 
e); f); 
g); h) 

OE3 
Oop3P

E 

Eficiê
ncia 

Notas 
internas/instruções de 
natureza jurídica ou 
inspetiva 

Estrutura NA NA

n.a. 
Eficiê
ncia 

Peças processuais 
emblemáticas 
disponibilizadas 
mensalmente na 
intranet 

Estrutura NA NA

a); b); 
c); d); 
e); f); 
g); h) 

OE4 

Oop4P
E 

Eficiê
ncia 

Ações inspetivas 
conjuntas 

Resultado NA NA

b); c); 
g); h) 

Oop2 
QUAR 

Eficá
cia 

Nº de medidas 
desenvolvidas no 
âmbito da articulação 
do controlo interno no 
MS 

Resultado NA 

n.a. OE7 
OOp9 
QUAR 

Eficiê
ncia 

Percentagem de 
trabalhadores com 
processamento da 
valorização 
remuneratória no mês 
seguinte ao termo do 
seu processo de 
avaliação de 
desempenho 

Impacto NA NA
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2015 2016 2017 2018 
Meta
2019 

Tolerâ
nica 

Valor 
Crítico 

Peso 
Resultad

o 

Taxa de 
Realiza
ção do 

Indicad
or 

Classifi
cação 

do 
Indicad

or 

Taxa 
Realiza
ção Oop 

NA 3 2 2 2 0 3 100% 2,00 100% Atingiu 100% 

6 6 6 8 10 3 15 100% 7,00 100% Atingiu 100% 

3 3 3 4 3 0 4 100% 4,00 133% Superou 133% 

NA 80% 75% 77% 78% 3% 85% 100% 78% 100% Atingiu 100% 

NA NA 0 12 6 0 8 70% 2,00 33% 
Não 

atingiu 

413% 

NA 2 2,4 1,6 1 0 2 30% 13,00 1300% Superou 

NA 2 5 7 >= 3 0 7 100% 3,00 100% Atingiu 100% 

3 5 4 4 3 0 5 100% 5,00 167% Superou 167% 

NA NA NA NA 90% 0 100% 100% 100% 111% Superou 111% 

Classifi
cação 
Oop 

Fonte 
Verificação 

Contributos para 
Orientação 

Estratégica do MS 

Atingiu 
Relatórios e 

documentação 
Interna 

1.1; 1.8;1.10; 3.3 

Atingiu 
Relatórios e 

documentação 
Interna 

1.1; 1.2;1.3; 1.7; 1.8; 
1.10; 3.2; 3.3 e 3.8 

Superou 
Relatórios e 

documentação 
Interna 

1.1;  1.7; 1.8; 3.3; 3.8 

Atingiu 
Relatórios e 

documentação 
Interna 

impacto indireto ou 
menos acentuado 

Superou 

Relatórios e 
documentação 

Interna 

impacto indireto ou 
menos acentuado 

Relatórios e 
documentação 

Interna 

impacto indireto ou 
menos acentuado 

Atingiu 
Relatórios e 

documentação 
Interna 

1.2; 1.3; 1.4; 1.7; 
1.10; 3.8 

Superou 
Relatórios e 

documentação 
Interna 

1.2;1.3; 1.7; 1.10; 3.8 

Superou 
Relatórios e 

documentação 
Interna 

impacto indireto ou 
menos acentuado 
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Atribu
ições 

OE Oop 
Parâ
metr

o 
Indicadores 

Tipo de 
Indicador 

2014 2015

OE8 
Oop8P

E 

Quali
dade 

Diminuição do 
consumo de papel 

Impacto NA NA

Quali
dade 

Seleção e divulgação 
periódica de boas 
práticas internas 

Realização NA NA

Eficiê
ncia 

Grau de execução dos 
recursos financeiros 

Realização 
96,81

% 
92,53%
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2015 2016 2017 2018 
Meta
2019 

Tolerâ
nica 

Valor 
Crítico 

Peso 
Resultad

o 

Taxa de 
Realiza
ção do 

Indicad
or 

Classifi
cação 

do 
Indicad

or 

Taxa 
Realiza
ção Oop 

NA NA NA 13% 15% 0% 20% 20% 20% 0% 
Não 

atingiu 

80% NA NA NA 2 2 0 3 30% 3 100% Atingiu 

92,53% 
89,39

% 
82% 95% 95% 4% 100% 50% 96% 100% Atingiu 

Classifi
cação 
Oop 

Fonte 
Verificação 

Contributos para 
Orientação 

Estratégica do MS 

Não 
atingiu 

Relatórios e 
documentação 

Interna 
4.1 

Relatórios e 
documentação 

Interna 
1.10 

Relatórios e 
documentação 

Interna 
4.3 
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Ficha de Atividades da Área Inspetiva

Atribu
ições 

OE Oop 
Parâ
metr

o 
Indicadores 

Tipo de 
Indicad

or 

g); h) 

OE1 
OOp12 
QUAR 

Quali
dade 

Nº de documentos de análise 
divulgados relacionados com a 
atividade da IGAS 

Resultad
o 

OE1; OE8 
Oop4 
QUAR 

Eficá
cia 

Nº de ações/medidas, de caráter 
genérico, de natureza preventiva, 
pedagógica ou de esclarecimento 

Resultad
o 

OE1; OE6; 
OE8 

OOp13 
QUAR 

Quali
dade 

N.º de eventos de 
colaboração/cooperação 
promovidos 

Resultad
o 

n.a. 
OE2; OE3; 
OE8 

OOp8 
QUAR 

Eficiê
ncia 

Nº de processos de gestão 
abrangidos pelo Sistema de Gestão 
da Qualidade 

Realizaç
ão 

Nº de regulamentos, manuais de 
procedimentos ou instruções de 
trabalho da área de inspetiva, 
revistos ou elaborados 

Realizaç
ão 

a); b); 
c); d); 
e); f); 
g); h) 

OE3 
Oop3P
E 

Eficiê
ncia 

Notas internas/instruções de 
natureza jurídica ou inspetiva 

Estrutur
a 

OE4 

Oop4P
E 

Eficiê
ncia 

Ações inspetivas conjuntas 
Resultad
o 

OOp1Q
UAR 

Eficá
cia 

Nº de entidades inspecionadas, 
fiscalizadas ou auditadas em 
atividade proativa 

Resultad
o 

% de entidades inspecionadas, 
fiscalizadas ou auditadas em 
atividade reativa 

Realizaç
ão 

OOp3 
QUAR 

Eficá
cia 

Taxa de congestão processual 
(pendentes face aos concluídos) 

Realizaç
ão 

% de processos de inspeção e de 
fiscalização que transitam para o 
ano seguinte 

Realizaç
ão 

OOp6 
QUAR 

Eficiê
ncia 

Nº médio de semanas de duração 
das ações de auditoria 

Realizaç
ão 

Nº médio de semanas de duração 
das ações de inspeção e fiscalização  

Realizaç
ão 

f) 
OOp7 
QUAR 

Eficiê
ncia 

% de processos de natureza 
disciplinar com instrução concluída 

Realizaç
ão 
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Atividades da Área Inspetiva 

2014 2015 2016 2017 2018 
Meta
2019 

Tol
erâ
nic
a 

Valor 
Crític

o 
Peso 

Resu
ltado 

Taxa 
de 

Reali
zaçã
o do 
Indic
ador 

Classifi
cação 

do 
Indicad

or 

Taxa 
Realiza
ção Oop

NA NA 3 2 2 2 0 3 100% 2,00 100% Atingiu 100%

NA 6 6 6 8 10 3 15 100% 7,00 100% Atingiu 100%

NA 3 3 3 4 3 0 4 100% 4,00 133% Superou 100%

NA NA NA 6 2 2 0 3 50% 2,00 100% Atingiu 

100%

NA NA 2 2 12 2 0 5 50% 2,00 100% Atingiu 

NA NA NA 0 12 6 0 8 100% 2,00 33% 
Não 
atingiu 

33%

NA NA 2 5 7 >= 3 0 7 100% 3,00 100% Atingiu 100%

NA NA 118 101 113 100 20 105 70% 91,00 100% Atingiu 

108%

NA NA 50% 22% 0 
<= 
30% 

5% 24% 30% 23% 125% Superou 

NA NA 47% 47% 48% 45% 4% 40% 70% 49% 100% Atingiu 

108%
NA NA 27% 11% 7% 

<= 
30% 

5% 20% 30% 1% 125% Superou 

NA NA NA 23 13 <=16 2 12 50% 16,00 100% Atingiu 

100%

NA NA NA 15 12 <=10 2 6 50% 10,00 100% Atingiu 

NA 53% 57% 67% 62% 60% 5% 70% 100% 48% 135% Superou 135%

Taxa 
Realiza
ção Oop 

Classificação 
Oop 

Fonte Verificação 

Contributos 
para 

Orientação 
Estratégica 

do MS 

100% Atingiu 
Relatórios e 
documentação Interna 

1.1; 1.8;1.10; 
3.3 

100% Atingiu 
Relatórios e 
documentação Interna 

1.1; 1.2;1.3; 
1.7; 1.8; 1.10; 
3.2; 3.3 e 3.8  

100% Atingiu 
Relatórios e 
documentação Interna 

1.1;  1.7; 1.8; 
3.3; 3.8 

100% Atingiu 

Relatórios e 
documentação Interna 

impacto 
indireto ou 
menos 
acentuado 

Relatórios e 
documentação Interna 

impacto 
indireto ou 
menos 
acentuado 

33% Não atingiu 
Relatórios e 
documentação Interna 

impacto 
indireto ou 
menos 
acentuado 

100% Atingiu 
Relatórios e 
documentação Interna 

1.2; 1.3; 1.4; 
1.7; 1.10; 3.8 

108% Superou 

Relatórios Internos e 
registos informáticos 

1.2;1.3; 1.7; 
1.10; 3.2; 3.3; 
3.5; 3.6; 3.7 e 
3.8  

Relatórios Internos e 
registos informáticos 

1.2;1.3; 1.7; 
1.10; 3.2; 3.3; 
3.5; 3.6; 3.7 e 
3.8  

108% Superou 

Relatórios Internos e 
registos informáticos 

1.2;1.3; 1.7; 
1.10. 

Relatórios Internos e 
registos informáticos 

1.2;1.3; 1.7; 
1.10. 

100% Atingiu 

Relatórios e 
documentação Interna 

impacto 
indireto ou 
menos 
acentuado 

Relatórios e 
documentação Interna 

impacto 
indireto ou 
menos 
acentuado 

135% Superou 
Relatórios Internos e 
registos informáticos 

1.1;1.2;1.3;1.7
;1.10; 3.3; 3.7; 



 
 

 R
A

.0
03

.E
D

.0
2 

Atribu
ições 

OE Oop 
Parâ
metr

o 
Indicadores 

Tipo de 
Indicad

or 

no prazo 

g); h) 

Oop4P
E 

Eficiê
ncia 

Classificação dos processos de 2019 
registados no SI de acordo com o 
mapa de risco temático 

Realizaç
ão 

g); h) 

Documento de análise temática de 
ações realizadas e resultados 
globais de acordo com mapa de 
risco temático 

Resultad
o 

n.a. 
OE8 

Oop8P
E 

Quali
dade 

Seleção e divulgação periódica de 
boas práticas internas 

Realizaç
ão 
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2014 2015 2016 2017 2018 
Meta
2019 

Tol
erâ
nic
a 

Valor 
Crític

o 
Peso 

Resu
ltado 

Taxa 
de 

Reali
zaçã
o do 
Indic
ador 

Classifi
cação 

do 
Indicad

or 

Taxa 
Realiza
ção Oop

NA NA NA NA 0 80% 
10
% 

100% 50% 30% 43% 
Não 

atingiu 

221%

NA NA NA 2 0 >=1 1 2 50% 4,00 400% Superou 

NA NA NA NA 2 2 0 3 100% 3.00 100% Atingiu 100

Taxa 
Realiza
ção Oop 

Classificação 
Oop 

Fonte Verificação 

Contributos 
para 

Orientação 
Estratégica 

do MS 

3.8; 3.9 

221% Superou 

Relatórios e 
documentação Interna 

1.3 

Relatórios e 
documentação Interna 

1.1;1.8;3.3 

100% Atingiu 
Relatórios e 

documentação Interna 
1.10 



 
 

 R
A

.0
03

.E
D

.0
2 

 

Ficha de Atividades da Área de Suporte

Atribu
ições 

OE Oop 
Parâ
metr

o 
Indicadores 

Tipo de 
Indicador

g); h) 

OE1 

OOp12 
QUAR 

Quali
dade 

Nº de documentos de análise divulgados 
relacionados com a atividade da IGAS 

Resultado

Quali
dade 

Taxa de cumprimento do plano de 
atualização periódica da informação 
disponibilizada no Portal da IGAS 

Realização

n.a. 
Oop1P

E 

Eficá
cia 

Monitorização semestral dos acessos ao 
website da IGAS 

Resultado

Eficá
cia 

Aplicação anual de questionário que 
apure o acesso médio à intranet, sistema 
informático, e repositórios digitais 

Realização

g); h) OE1; OE8 
Oop4 

QUAR 
Eficá
cia 

Nº de ações/medidas, de caráter genérico, 
de natureza preventiva, pedagógica ou de 
esclarecimento 

Resultado

g); h) 
OE1; OE6; 

OE8 
OOp13 
QUAR 

Quali
dade 

N.º de eventos de 
colaboração/cooperação promovidos 

Resultado

n.a. 
OE2; OE3; 

OE8 
OOp8 
QUAR 

Eficiê
ncia 

Nº de processos de gestão abrangidos 
pelo Sistema de Gestão da Qualidade 

Realizaç

a); c); 
d); e); 
f); g); 

h) 

OE3 
Oop2P

E 

Eficiê
ncia 

Dossiers permanentes de entidades SNS Realização

Eficiê
ncia 

Pastas temáticas/legislação atualizadas Realização

n.a. OE5 
OOp11 
QUAR 

Quali
dade 

% de execução do programa de formação Realização

n.a. OE6 
Oop6P

E 
Eficá
cia 

Aplicação de questionário a entidades 
parceiras 

Realização
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Ficha de Atividades da Área de Suporte 

Tipo de 
Indicador 

2014 2015 2016 2017 2018 
Meta201

9 
Toler
ânica 

Valor 
Crítico 

Peso 
Resu
ltado 

Taxa de 
Realiza
ção do 

Indicad
or 

Classificaç
ão do 

Indicador

Resultado NA NA 3 2 2 2 0 3 50% 2,00 100% Atingiu

Realização NA NA NA NA 122% 80% 10% 100% 50% 100% 125% Superou

Resultado NA NA NA NA NA 1 0 2 50% 1,00 100% Atingiu

Realização NA NA NA NA NA dez/19 NA NA 50% NA 0% Não atingiu

Resultado NA 6 6 6 8 10 3 15 100% 7,00 100% Atingiu

Resultado NA 3 3 3 4 3 0 4 100% 4,00 133% Superou

Realização NA NA NA 6 2 2 0 3 100% 2,00 100% Atingiu

Realização NA NA 15 35 18,5 15 5 40 50% 36,00 120% Superou

Realização NA NA NA 75% 86% 50% 10% 80% 50% 66% 132% Superou

Realização NA NA NA 76% 55% 60% 5% 70% 100% 66% 115% Superou

Realização NA NA NA NA NA dez/19 0 NA 100% jan 100% Atingiu

Classificaç
ão do 

Indicador 

Taxa 
Realiza
ção Oop 

Classificação 
Oop 

Fonte 
Verificaçã

o 

Contributos para 
Orientação 

Estratégica do MS 

Atingiu 

113% Superou 

Relatórios 
e 

documenta
ção Interna 

1.1; 1.8;1.10; 3.3 

Superou 

Relatórios 
Internos e 
registos 

informático
s 

1.1; 1.8;1.10; 3.3 

Atingiu 

50% Não atingiu 

Relatórios 
Internos e 
registos 

informático
s 

1.8 

Não atingiu 

Relatórios 
e 

documenta
ção Interna 

impacto indireto ou 
menos acentuado 

Atingiu 100% Atingiu 

Relatórios 
e 

documenta
ção Interna 

1.1; 1.2;1.3; 1.7; 1.8; 
1.10; 3.2; 3.3 e 3.8 

Superou 133% Superou 

Relatórios 
e 

documenta
ção Interna 

1.1;  1.7; 1.8; 3.3; 3.8 

Atingiu 100% Atingiu 

Relatórios 
e 

documenta
ção Interna 

impacto indireto ou 
menos acentuado 

Superou 

126% Superou 

Relatórios 
Internos e 
registos 

informático
s 

impacto indireto ou 
menos acentuado 

Superou 

Relatórios 
Internos e 
registos 

informático
s 

impacto indireto ou 
menos acentuado 

Superou 115% Superou 

Relatórios 
e 

documenta
ção Interna 

impacto indireto ou 
menos acentuado 

Atingiu 100% Atingiu 
Relatórios 

e 
impacto indireto ou 
menos acentuado 



 
 

 R
A

.0
03

.E
D

.0
2 

Atribu
ições 

OE Oop 
Parâ
metr

o 
Indicadores 

Tipo de 
Indicador

n.a. OE8 

Oop8P
E 

Quali
dade 

Seleção e divulgação periódica de boas 
práticas internas 

Realização

Eficiê
ncia 

Divulgação de Relatório de 
Sustentabilidade 

Realização

Eficiê
ncia 

Grau de execução dos recursos 
financeiros 

Realização

OOp5 
QUAR 

Eficiê
ncia 

Nº de boas práticas implementadas no 
âmbito da sustentabilidade económica, 
ambiental e social 

Realização
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Tipo de 
Indicador 

2014 2015 2016 2017 2018 
Meta201

9 
Toler
ânica 

Valor 
Crítico 

Peso 
Resu
ltado 

Taxa de 
Realiza
ção do 

Indicad
or 

Classificaç
ão do 

Indicador

Realização NA NA NA NA 2 2 0 3 40% 3 100% Atingiu

Realização NA NA NA NA NA dez/19 NA NA 20% mar 100% Atingiu

Realização 
96,81

% 
92,53

% 
89,39

% 
82% 95% 95% 4% 100% 40% 96% 100% Atingiu

Realização NA NA 3 3 3 2 0 3 100% 3,00 150% Superou

Classificaç
ão do 

Indicador 

Taxa 
Realiza
ção Oop 

Classificação 
Oop 

Fonte 
Verificaçã

o 

Contributos para 
Orientação 

Estratégica do MS 

documenta
ção Interna 

Atingiu 

100% Atingiu 

Relatórios 
e 

documenta
ção Interna 

1.10 

Atingiu 

Relatórios 
e 

documenta
ção Interna 

1.10 

Atingiu 

Relatórios 
e 

documenta
ção Interna 

4.3 

Superou 150% Superou 

Relatórios 
e 

documenta
ção Interna 

1.1; 1.7; 1.8; 1.10 
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Siglas 
 

Divisão de Controlo da Atividade e Planeamento (DCAP) 

Divisão de Gestão de Recursos (DGR)

European Healthcare Fraud and Corruption Network

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

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

(IGAMAOT) 

Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC)

Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC)

Inspeção-Geral de Finanças (IGF)

Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI)

Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS)

Ministério da Saúde (MS) 

Objetivo estratégico (OE) 

Objetivos operacionais (OOp)

Plano de Prevenção da Corrupção (PPRGC)

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR)

Recursos Humanos (RH) 

Serviço Nacional de Saúde (SNS)

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

Sistema de Informação (SI) 

Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública 

(SIADAP) 

Tecnologias da informação e comunicação (TIC)
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Divisão de Controlo da Atividade e Planeamento (DCAP)  

ecursos (DGR) 

European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN) 

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

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

da Educação e Ciência (IGEC) 

Geral das Atividades Culturais (IGAC) 

Geral de Finanças (IGF) 

Geral da Administração Interna (IGAI) 

Geral das Atividades em Saúde (IGAS) 

Objetivos operacionais (OOp) 

Plano de Prevenção da Corrupção (PPRGC) 

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

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

Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública 

Tecnologias da informação e comunicação (TIC) 

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

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

Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública 

 


