
 

GABINETE DE COMUNICAÇÃO E RELAÇOES PÚBLICAS 

comunicacao@igas.min-saude.pt  

http://www.igas.min-saude.pt/category/noticias/notas-de-imprensa/ 

NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Fiscalizações em 2021 

25 de março de 2021 

O Plano de Trabalho das Fiscalizações da IGAS para 2021 é constituído por 80 

fiscalizações divididas por 15 áreas temáticas: (1) Controlo de infeção por Legionella; (2) 

Execução de medidas de internamento em unidades de saúde mental; (3) Exercício da 

atividade profissional; (4) Exercício da profissão de podologista; (5) Implementação do 

“Plano de Vacinação contra a COVID-19 em Portugal”; (6) Incompatibilidades dos membros 

das comissões e dos grupos de trabalho constituídos nos estabelecimentos e serviços do 

SNS; (7) Interrupção voluntária da gravidez; (8) Medicina dentária e cuidados de saúde oral; 

(9) Organização e funcionamento das unidades de prestação de cuidados de saúde no 

domínio das dependências e comportamentos aditivos; (10) Procriação medicamente 

assistida; (11) Realização de testes rápidos de antigénio para o novo coronavírus SARS-

CoV-2; (12) Regime de garantia de qualidade e segurança dos órgãos de origem humana 

destinados a transplantação no corpo; (13) Requisitos de funcionamento das unidades 

privadas de saúde de radiologia na área da ecografia obstétrica diferenciada; (14) 

Teletrabalho obrigatório durante o estado de emergência; (15) Terapêuticas não 

convencionais. 

A missão da IGAS abrange, para além dos estabelecimentos e serviços do Serviço Nacional 

de Saúde e dos organismos do Ministérios da Saúde, as entidades privadas, pessoas 

singulares ou coletivas, com ou sem fins lucrativos. 

O resultado das ações de fiscalização poderá traduzir-se na instauração e instrução de 

processos de contraordenação cuja competência seja legalmente atribuída à IGAS, na 

sequência dos quais podem ser aplicadas sanções. 

Para além desta atividade, a IGAS disponibiliza guias e ferramentas práticas que apoiam os 

gestores das entidades abrangidas pela fiscalização na melhoria da gestão e da qualidade 

dos serviços que prestam aos cidadãos e à comunidade. Alguns desses guiões podem já 

ser consultados no site da IGAS em http://www.igas.min-

saude.pt/category/publicacoes/guioes/. 
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Processos de fiscalização instaurados nos últimos quatro anos 

 

Nota: Os dados de 2021 referem-se aos processos previstos no Plano de Trabalho das Fiscalizações para 2021. 

27

53

37

80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2018 2019 2020 2021

http://www.igas.min-saude.pt/category/noticias/notas-de-imprensa/

