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A Newsletter da IGAS é uma publicação periódica, mensal, através da qual damos a conhecer a nossa 
atividade e explicamos o nosso trabalho. 

ESTRATÉGIA 

O primeiro objetivo estratégico do Plano Estratégico da IGAS para o período de 2020 a 2022 é “atuar no 

âmbito da melhoria da gestão das entidades do sistema de saúde e da execução dos programas de políticas 

públicas na área da saúde” (IGAS, Plano Estratégico 2020-2022, p. 17.). Para o concretizar, a IGAS está a 

realizar quatro auditorias transversais ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) que têm como objetivo avaliar o 

desempenho de diferentes sistemas de gestão dos estabelecimentos hospitalares: (i) a desburocratização 

e a simplificação administrativa, (ii) a gestão da mudança para a transformação digital, (iii) a capacidade de 

resposta a situações de emergência e (iv) a valorização das pessoas (vd. Figura 1). 

FIGURA 1 - QUATRO AUDITORIAS PARA A MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE 

 

AUDITORIA À DESBUROCRATIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA 

A burocracia dificulta o acesso dos utentes aos 

serviços de saúde e afeta a prontidão da resposta 

que estes prestam. O tempo gasto em tarefas que 

podem ser eliminadas ou simplificadas é o rosto 

mais visível dos encargos que a burocracia produz. 

Mas não se trata apenas de preencher formulários, 

ou responder a perguntas. Para os utentes, a 

burocracia pode também traduzir-se na 

incompreensão da linguagem utilizada pelos 

serviços, ou na confusão gerada no 

desconhecimento pela forma como estão 

organizados. Por isso, consideramos que os 

estabelecimentos e serviços de saúde devem gerir 

a desburocratização e a simplificação administrativa 

tal como gerem outros processos. 

Para avaliar o que está a ser feito neste domínio 

lançámos uma auditoria ao desempenho do sistema 

de desburocratização e simplificação administrativa 

dos estabelecimentos e serviços do SNS, onde 

examinamos a forma como estão a ser 

desenvolvidas as políticas de desburocratização e 

simplificação administrativa. 

A questão principal desta auditoria é a seguinte: A 

entidade desenvolve uma política integrada de 

desburocratização e simplificação administrativa 

centrada nos cidadãos? 

Esta questão é desdobrada segmentada em três 

subquestões (Figura 2), onde são avaliados três 

aspetos focadas na identificação de problemas e 

oportunidades de desburocratização e simplificação 

administrativa, na implementação das soluções e 

na medição dos resultados e aprendizagem. 

No mês de junho concluímos a execução de dois 

processos de auditoria, num estabelecimento 

hospitalar do setor público administrativo (SPA) e 

num estabelecimento hospitalar do setor 

empresarial do Estado (SEE).
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FIGURA 2. SUBQUESTÕES DA AUDITORIA À DESBUROCRATIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

 

AUDITORIA À GESTÃO DA MUDANÇA PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

Esta auditoria avalia o desempenho do sistema de 

gestão da mudança para a transformação digital 

nos estabelecimentos e serviços do SNS. O objetivo 

é determinar se a gestão da mudança para a 

transformação digital está centrada nas pessoas, 

melhora os processos e potencia melhores 

resultados na prestação de cuidados de saúde. 

A questão principal desta auditoria é a seguinte: 

Como é que os hospitais estão a gerir a mudança 

para a transformação digital? 

Esta questão é desdobrada em quatro subquestões 

(Figura 3), onde são avaliados os aspetos da 

transformação digital relativos às pessoas, às 

tecnologias, à estratégia e à liderança. 

A auditoria foi lançada através diagnóstico inicial 

realizado junto de todos os estabelecimentos 

hospitalares do SNS (49 entidades do setor 

empresarial do Estado e do setor público 

administrativo). O resultado deste diagnóstico 

mostrou que apenas catorze entidades (28,6%) 

utilizaram ferramentas de autoavaliação da sua 

maturidade digital e, numa escala de zero a sete, 

apenas três entidades declararam que a sua 

maturidade digital se situa nos três níveis mais 

elevados. No que se refere à medição do impacto 

da transformação digital no desempenho da “área 

de negócio”, apenas seis entidades afirmaram ter 

efetuado essa medição (12,2%). Num sentido 

inverso, quarenta e cinco entidades (91,8%) 

afirmaram ter uma política de segurança da 

informação. 

Os resultados deste diagnóstico foram utilizados 

para elaborar o programa das auditorias que serão 

realizadas, a partir do mês de julho, em diferentes 

entidades. 

No próximo dia 27 de julho realizaremos um webinar 

sobre a gestão da mudança para a transformação 

digital nos hospitais do SNS, onde apresentaremos 

também esta auditoria e alguns resultados do 

diagnóstico efetuado. 

FIGURA 3. QUESTÕES DA AUDITORIA À GESTÃO DA MUDANÇA PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
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AUDITORIA À CAPACIDADE DE RESPOSTA EM SITUAÇÕES DE 

EMERGÊNCIA 

O objetivo desta auditoria é avaliar o nível de 

preparação dos estabelecimentos e serviços do 

SNS para responder a situações de emergência, 

mantendo a continuidade da prestação de cuidados 

de saúde. 

Como afirmámos na nossa Informação N.º 1/2020, 

de 29 de outubro, pretende-se “consciencializar os 

gestores e os líderes da saúde para a necessidade 

de formularem e manterem atualizados planos de 

preparação de emergências de média e grande 

envergadura, com abordagens abrangentes para 

uma lista alargada de perigos, que propiciem uma 

estrutura adaptável a uma grande variedade de 

situações de crise. O conhecimento, o treino, a 

comunicação, o planeamento e a liderança são 

alguns dos principais recursos para que essa 

capacidade de resposta seja efetiva. Pode nunca vir 

a ser posta à prova, mas quando acontecer fará 

toda a diferença. No final destas auditorias 

esperamos conseguir elaborar recomendações 

úteis para apoiar os gestores dos serviços de saúde 

nessa tarefa de planeamento e identificar alguns 

casos com soluções inovadoras que já tenham 

demonstrado o seu valor e sirvam de inspiração 

para outros”. 

A questão principal desta auditoria é a seguinte: A 

entidade está preparada para dar resposta a 

situações de emergência de impacto elevado, não 

previstas e desconhecidas, mantendo padrões 

mínimos de continuidade dos serviços e a 

preservação de segurança dos utentes e 

profissionais? 

Esta questão é desdobrada em quatro subquestões 

(Figura 4), onde são avaliados os aspetos da 

organização e gestão, dos cuidados de saúde, dos 

recursos humanos e dos recursos gerais. 

Este mês de julho ficou concluída a execução e o 

relato (projeto de relatório) de um processo de 

auditoria, num estabelecimento hospitalar do setor 

empresarial do Estado (SEE). Uma nova auditoria 

será iniciada ainda este mês 

FIGURA 4. QUESTÕES DA AUDITORIA À CAPACIDADE DE RESPOSTA DOS ESTABELECIMENTOS E 
SERVIÇOS DO SNS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

 

AUDITORIA À VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS 

No Plano Estratégico da IGAS para o período de 

2020 a 2022, considerámos o seguinte: “A 

organização do trabalho e a gestão das pessoas, 

nos nossos dias, pouco tem a ver com as práticas 

comuns nas organizações no início deste século. A 

introdução de tecnologias digitais, a emergência da 

importância de certos valores pessoais, as 

preocupações com o ambiente, as formas de 

aprender e o próprio significado do trabalho, 

trouxeram alterações que as organizações do setor 

público procuram assimilar, embora com as 

dificuldades naturais resultantes do contexto 

específico da regulação e do predomínio de uma 

normatividade legal ainda em processo de 

evolução. Esta auditoria visa apenas uma dimensão 

dessa realidade em transformação, embora talvez a 

mais importante: a valorização das pessoas nas 

organizações. Isso envolve muitos aspetos que se 
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intercetam, designadamente, a gestão estratégica 

dos recursos humanos, o desenvolvimento contínuo 

das pessoas, o investimento na qualificação 

académica, o investimento no treino, formal e 

informal, no local de trabalho, a gestão do 

desempenho, o recrutamento, a valorização da 

cultura organizacional, o reconhecimento, as 

soluções digitais (investimento em tecnologias, 

desenvolvimento de competências digitais, a 

utilização de plataformas de eLearning), o 

envolvimento e participação, a segurança e saúde 

no trabalho (a prevenção do esgotamento e redução 

do stresse, a prevenção da violência contra 

profissionais de saúde) e a conciliação da vida 

profissional, pessoal e familiar”. (IGAS, Plano 

Estratégico 2020-2022, p. 22.). 

O objetivo desta auditoria é verificar se os órgãos 

de gestão das organizações desenvolvem 

estratégias, incentivos e políticas direcionadas à 

valorização das pessoas, com vista à criação de 

uma força de trabalho produtiva, qualificada, 

motivada e reconhecida, identificando práticas com 

efeito positivo e oportunidades de melhoria. 

A questão principal desta auditoria é a seguinte: O 

sistema de gestão de recursos humanos instituído 

na entidade auditada assegura a valorização das 

pessoas? 

Esta questão é desdobrada em oito subquestões 

(Figura 5), onde são avaliados os aspetos do 

recrutamento e seleção, da integração e orientação, 

da gestão e avaliação de desempenho, do 

reconhecimento e recompensa, da formação e 

capacitação, do bem-estar no trabalho, das 

tecnologias digitais e da comunicação, 

envolvimento e participação. 

No mês de julho ficará concluída a execução e o 

relato (projeto de relatório) de dois processos de 

auditoria, num estabelecimento hospitalar do setor 

público administrativo e num estabelecimento 

hospitalar do setor empresarial do Estado. 

FIGURA 5. QUESTÕES DA AUDITORIA AO DESEMPENHO DOS SISTEMAS DE VALORIZAÇÃO DAS 
PESSOAS NOS ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS DO SNS 

 

UMA NOVA INSPEÇÃO À REDE DE FRIO DAS VACINAS CONTRA A COVID-

19 

No mês de junho iniciámos uma inspeção à rede de 

frio das vacinas contra a COVID-19. O âmbito da 

inspeção é constituído pela rede de frio de cada 

Centro de Vacinação contra a COVID-19 (CVC). De 

acordo com a Orientação n.º 023/2017, de 7 de 

dezembro, da Direção-Geral da Saúde (DGS), uma 

“rede de frio é um sistema que integra pessoas, 

equipamentos e procedimentos, que contribui para 
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assegurar que as vacinas mantêm as condições 

adequadas de qualidade, segurança e eficácia, ao 

longo das diferentes etapas, desde o circuito de 

fabrico, armazenamento, distribuição até à sua 

administração” (n.º 1). E, nos termos da Orientação 

n.º 003/2021, de 2 de março, da DGS, em cada CVC 

terá de existir uma “rede de frio adequada, nos 

termos da Orientação 023/2017 da DGS, conforme 

as especificações técnicas de cada vacina e as 

instruções do fabricante” (al. b, n.º 2). 

No mês de julho ficarão concluídas a execução e o 

relato (projeto de relatório) dos primeiros cinco 

processos de inspeção aos CVC sobre este tema.  

FIGURA 6. ESTRUTURA DA INSPEÇÃO À REDE DE FRIO DAS VACINAS CONTRA A COVID-19 

 

ATIVIDADE PROCESSUAL DA IGAS 

A atividade da IGAS traduz-se em processos de 

diferentes tipologias. Entre janeiro e junho deste 

ano instaurámos 369 processos (Figura 7). A maioria 

(68,3%) são processos de esclarecimentos, uma 

vez que a IGAS continua a ser solicitada 

diretamente por cidadãos, trabalhadores e 

organizações representativas de trabalhadores, 

com participações e denúncias que, numa primeira 

abordagem não justificam outra forma de ação 

inspetiva (Figura 8). Por outro lado, durante os 

primeiros três meses do ano, optámos por 

suspender o início das quatro auditorias que 

descrevemos nesta Newsletter, devido à pressão 

que se verificava sobre os estabelecimentos 

hospitalares com utentes portadores da doença 

COVID-19. 

FIGURA 7. PROCESSOS INSTAURADOS POR MÊS 
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FIGURA 8. PROCESSOS INSTAURADOS POR TIPO DE PROCESSO 

 

EDITORIAL 

A missão da IGAS não se restringe ao Serviço 

Nacional de Saúde, é transversal a todas 

“atividades em saúde”. Aquilo que fazemos é ainda 

desconhecido para muitas pessoas. E a forma 

como o fazemos será desconhecida para muitas 

mais, incluindo algumas das que trabalham no 

setor da saúde. Por esse motivo decidimos criar 

esta publicação que terá como único propósito 

explicar o que fazemos e como o fazemos. Desta 

forma esperamos contribuir para uma maior 

abertura da IGAS e também para uma 

administração pública mais aberta. A comunicação 

social interessa-se por nós quando agimos sobre 

um assunto que está nos títulos dos jornais e na 

abertura dos noticiários da televisão e da rádio. Há 

a suspeita de alguma coisa ter corrido mal e a 

IGAS está a investigar. Isso acontece, de facto. 

Mas aquilo que fazemos é muito mais do que isso. 

Temos uma estratégia, temos objetivos 

estratégicos e inovamos na forma como fazemos 

as nossas ações para que as coisas não cheguem 

a correr mal. Trabalhamos na prevenção. Temos 

uma equipa de inovação, constituída por quatro 

trabalhadores da IGAS, que dura quatro meses e 

que a seguir é renovada por outros quatro 

elementos, escolhidos pelos anteriores através de 

uma votação. Passámos a ouvir a voz dos 

cidadãos e dos trabalhadores da saúde, em 

discurso direto, com as nossas Oficinas de 

Cocriação de Conhecimento. Construímos as 

matrizes das nossas auditorias de forma 

colaborativa, consultando dezenas de entidades 

da administração pública, ordens profissionais e 

associações. Há muito mais IGAS do que a que 

surge nas notícias. Há uma IGAS com uma história 

longa, uma IGAS que atua baseada em valores, 

uma IGAS que não se confunde com nenhuma 

entidade, não só porque tem atribuições distintas, 

mas também porque atua de forma diferente. Há 

uma IGAS que se renovou para se transformar 

numa organização pública flexível e capaz de 

antecipar os desafios do futuro. Há uma IGAS que 

é também um empregador atrativo porque capacita 

os seus trabalhadores e os torna competitivos no 

emprego público. Há muita IGAS para explicar com 

abertura e transparência. É isso que faremos na 

Newsletter da IGAS. 

Carlos Caeiro Carapeto 
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