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NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL 

IGAS audita desempenho do sistema de gestão da mudança para a 
transformação digital nos serviços do Serviço Nacional de Saúde  

7 de maio de 2021 

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) iniciou uma auditoria ao desempenho do 

sistema de gestão da mudança para a transformação digital nos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Esta auditoria, de âmbito nacional, abrange 

41 entidades hospitalares do setor público do Estado e 5 entidades do setor público 

administrativo. A auditoria inclui quatro área temáticas: pessoas, processos, tecnologias e 

organização. 

A IGAS irá avaliar, nomeadamente, se as entidades auditadas têm adotada uma estratégia 

de gestão da mudança para a transformação, designadamente através da recolha de 

evidências que permitam responder às seguintes questões: 1) A estratégia de incorporação 

de novas tecnologias está centrada nas pessoas? 2) Existe uma estratégia para 

incorporação das tecnologias digitais nos processos de trabalho e na prestação de serviços 

de saúde? 3) Qual é o impacto das novas tecnologias digitais na organização e na 

prestação de cuidados de saúde? 4) A transformação digital é um conceito compreendido 

pelos conselhos de administração, ou pelos conselhos diretivos, das organizações 

hospitalares? 

No final de cada uma destas auditorias, a IGAS irá procurar responder a uma questão 

principal: Como é que os hospitais estão a gerir a mudança para a transformação digital? 

Esta ação enquadra-se na estratégia da IGAS para atuar no âmbito da melhoria dos 

sistemas de gestão da mudança para a transformação digital, através da promoção de uma 

utilização mais eficiente das tecnologias de informação e comunicação, da salvaguarda e 

proteção dos dados pessoais, da informação de saúde e da cibersegurança, e do 

desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação para melhorar o acesso das 

pessoas aos serviços de saúde.  

Até ao final de 2022, vai auditar, sobre este tema, 20% das entidades do setor público 

empresarial e 40% do setor público administrativo da saúde. 
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