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_1. Nota Introdutória 
 

A aprovação do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central do Estado (PREMAC), a par do 

Compromisso Eficiência, veio definir as bases para uma nova orgânica do Instituto Nacional de Saúde Doutor 

Ricardo Jorge (INSA, I.P.). 

 

No seguimento destas orientações entrou em vigor a Lei Orgânica do Ministério da Saúde, publicada a 29 de 

Dezembro de 2011, onde para o INSA, I.P. são fixadas a missão, respetivas atribuições e o quadro de 

dirigentes. Assim, o estatuto de laboratório do Estado confere ao INSA, I.P. um papel predominante na 

investigação científica e desenvolvimento experimental em ciências da saúde, destacando-se em particular as 

ciências biomédicas e as ciências da saúde pública, incluindo a investigação epidemiológica, os determinantes 

da saúde, e a avaliação da qualidade dos serviços de saúde pública. Simultaneamente, este estatuto deve 

permitir o desenvolvimento de outras atribuições, nomeadamente as de laboratório nacional de referência, de 

observatório nacional de saúde e de prestador de serviços à comunidade.  

 

A nova lei orgânica do INSA, I.P. foi publicada a 8 de fevereiro de 2012, onde é conferida a seguinte Missão: 

Contribuir para ganhos em saúde pública através de atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico, 

atividade laboratorial de referência, observação da saúde e vigilância epidemiológica, bem como coordenar a 

avaliação externa da qualidade laboratorial, difundir a cultura científica, fomentar a capacitação e formação e 

ainda assegurar a prestação de serviços diferenciados, nos referidos domínios. 

 

No Plano de Desenvolvimento Estratégico 2008/2012 (PDE), o INSA, I.P. definiu um conjunto de orientações 

estratégicas e de intervenções necessárias com vista a direcionar a sua atividade como instituição de excelência 

ao serviço da saúde pública. O Conselho Diretivo do INSA, I.P. decidiu estender por um ano a concretização do 

PDE, de forma a dar uma oportunidade às unidades orgânicas do Instituto de concluírem o plano estratégico. 

Neste sentido, foram definidas as Linhas de Orientação Estratégica para 2013 que traçam um rumo estratégico, 

operacional e transversal, essencial ao processo de planeamento de todas as unidades orgânicas do INSA, I.P..  

 

Com o objetivo da prossecução do documento de Orientação para elaboração de Planos de Atividades e 

Quadros de Avaliação e Responsabilização dos Serviços do Ministério da Saúde, proveniente do Gabinete do 

Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, elaborou-se o presente plano de ação tendo como objetivo 

principal, elencar os objetivos operacionais de maior relevo do Instituto, alinhados com os objetivos estratégicos 

do INSA, I.P. e com os objetivos estratégicos do Ministério da Saúde para 2013.  
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_1.1 Missão e Atribuições1 

 
 
_Missão 

 

Contribuir para ganhos em saúde pública através de atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico, 

atividade laboratorial de referência, observação da saúde e vigilância epidemiológica, bem como coordenar a 

avaliação externa da qualidade laboratorial, difundir a cultura científica, fomentar a capacitação e formação e 

ainda assegurar a prestação de serviços diferenciados, nos referidos domínios. 

 

 

_Atribuições 
 

O INSA, IP tem como atribuições: 
 

a) Promover e desenvolver a atividade de investigação científica orientada para as necessidades em 

saúde pública, procedendo à gestão científica, operacional e financeira dos programas de investigação 

do sector da saúde pública; 

b) Promover a capacitação de investigadores e técnicos, bem como realizar ações de divulgação da 

cultura científica, numa perspetiva de saúde em todas as políticas; 

c) Promover, organizar e coordenar programas de avaliação, no âmbito das suas atribuições, 

nomeadamente na avaliação externa da qualidade laboratorial e colaborar na avaliação da instalação e 

funcionamento dos laboratórios que exerçam atividade no sector da saúde; 

d) Promover, organizar e coordenar programas de observação em saúde através, nomeadamente, de 

estudos de monitorização ambiental e biológica (biovigilância) de substâncias potencialmente tóxicas, 

tendo em vista avaliar a exposição da população ou de grupos populacionais específicos a estas 

substâncias, realizados para fins de desenvolvimento de planos de prevenção e controlo da doença; 

e) Assegurar o apoio técnico-normativo aos laboratórios de saúde pública; 

f) Prestar assistência diferenciada em genética médica para prevenção e diagnóstico, em serviços 

laboratoriais; 

g) Planear e executar o programa nacional de diagnóstico precoce; 

h) Colaborar na realização de atividades de vigilância epidemiológica de doenças, transmissíveis e não 

transmissíveis, e desenvolver ou validar instrumentos de observação em saúde, nomeadamente 

através de dados laboratoriais, no âmbito de sistemas de informação, designadamente garantindo a 

produção e divulgação de estatísticas de saúde pública, e promovendo os estudos técnicos 

necessários, sem prejuízo das atribuições da Direcção-Geral da Saúde e da Administração Central do 

Sistema de Saúde, I. P., nesta matéria; 

i) Assegurar a resposta laboratorial em caso de emergência biológica, de origem natural, acidental ou 

deliberada, sem prejuízo da coordenação da Direcção -Geral da Saúde em matéria de resposta 

apropriada a emergências de saúde pública; 

                                                 
1
 Conforme Decreto-Lei n.º 27/2012 de 08 de fevereiro 
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j) Proceder à monitorização do consumo de aditivos e da exposição da população a contaminantes e 

outras substâncias potencialmente nocivas presentes nos alimentos, incluindo os ingredientes 

alimentares cujo nível de ingestão possa colocar em risco a saúde dos consumidores; 

k) Assegurar a recolha, compilação e transmissão à Direcção-Geral de Agricultura e Veterinária para 

efeitos de comunicação à Autoridade Europeia de Segurança Alimentar dos dados analíticos relativos à 

composição, incluindo contaminantes e outras substâncias químicas, dos géneros alimentícios e 

alimentos para animais; 

l) Avaliar a execução e resultados das políticas, do Plano Nacional de Saúde e programas de saúde do 

Ministério da Saúde;  

m) Desenvolver ações de cooperação nacional e internacional, de natureza bilateral ou multilateral, no 

âmbito das atribuições que prossegue, sem prejuízo das competências próprias do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros, em articulação com a Direcção-Geral da Saúde enquanto entidade responsável 

pela coordenação das relações internacionais do Ministério da Saúde; 

n) Prestar serviços remunerados, nomeadamente de assessoria científica e técnica, a entidades dos 

sectores público, privado e social, a nível nacional e internacional, nas áreas das suas atribuições; 

o) Instituir prémios científicos e bolsas para a execução de atividades de I&D, como incentivo à formação 

científica e técnica; 

p) Assegurar a gestão e promoção do Museu da Saúde; 

q) Colaborar, em matéria de investigação científica e laboratorial, com a Direcção-Geral da Saúde na 

definição e desenvolvimento de programas de saúde; 

r) Garantir a articulação com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P., na promoção e 

apoio à investigação nos domínios da ciência e tecnologia das áreas da medicina transfusional, 

transplantação e medicina regenerativa. 
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_ Funções Essenciais 

 

É no plano das funções essenciais que o Instituto concretiza a sua Missão e Atribuições. De seguida encontra-se 

a descrição de cada uma das funções essenciais: 

Funções 
Essenciais 

Descrição 

Investigação e 

Desenvolvimento 

Abrange todas as atividades que na sua essência permitem a efetivação das atribuições de promoção, coordenação e 

realização de I&D pelo Instituto. Estão, neste âmbito, o planeamento e a execução das investigações, a coordenação 

de redes, comunicação de resultados, publicações e avaliação de trabalhos científicos. 

Laboratório de 

Referência  

Assegura o apoio técnico-normativo aos laboratórios dos serviços de saúde; participa na normalização de técnicas 

laboratoriais ou outras; promove, organiza e garante a avaliação externa da qualidade no âmbito laboratorial; 

prepara e distribui materiais de referência; estuda e desenvolve novas metodologias, implementa métodos de 

referência e colabora na avaliação da instalação e funcionamento dos laboratórios públicos ou privados que exerçam 

atividade no sector da saúde. 

Prestador de 

Serviços 

Diferenciados 

O INSA, IP obriga-se a proporcionar a diversas entidades o resultado do seu trabalho em áreas de elevada 

especialização e para as quais o INSA, IP está vocacionado – nomeadamente na área da prevenção das doenças 

genéticas e enquanto laboratório de referência. 

Observatório de 

Saúde 

Processo de colheita e análise de dados e interpretação de resultados sobre saúde e doença de populações realizada 

para fins de vigilância epidemiológica e de monitorização de planos, programas ou atividades de natureza 

semelhante, através de indicadores de saúde e responsabilidade do INSA, IP. 

Formação 

Conjunto de iniciativas organizadas pelo INSA, IP ou por entidades externas que têm como primeira finalidade 

melhorar as competências socioprofissionais dos recursos humanos do INSA, IP (formação interna) e de outros 

profissionais de saúde (oferta formativa), em áreas da especialidade e responsabilidade do INSA, IP. 

 

É igualmente essencial para a valorização pessoal e profissional dos profissionais e para a permanente atualização 

dos serviços, a participação em iniciativas de informação e atualização científica (ex: fóruns, encontros, jornadas). 

 

A oferta formativa do Instituto concretiza-se em colaborações no âmbito de plano de estudos de licenciaturas ou 

mestrados, em estágios de formação nos seus serviços, visitas de estudo para estudantes e profissionais de saúde e 

ainda através de iniciativas de formação contínua certificada. 

Difusão da 

Cultura Científica 

Corresponde à disseminação de informação e conhecimento científico associado à investigação e demais atividades 

que o INSA, IP realiza, com relevância para públicos-alvo específicos como é o exemplo da população escolar. 
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_1.2 Caraterização Geral 
 

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge foi fundado em 1899, pelo e humanista Ricardo Jorge 

(Porto, 1858 – Lisboa, 1939), como Instituto Central de Higiene. Pelo Decreto n.º 16 861, de 11 de Maio de 

1929, foi dado ao Instituto o nome do Doutor Ricardo Jorge, nomenclatura que viria a manter até 1945, ano em 

que passou a designar-se Instituto Superior de Higiene, e em 1971, recebeu a designação que atualmente 

detém. Ao longo deste período, no qual se vem materializando a sua já longa história, o Instituto Nacional de 

Saúde Doutor Ricardo Jorge tem vindo a acompanhar e a intervir ativamente no desenvolvimento científico e 

tecnológico que se vem registando no domínio da saúde. 

 

O INSA, I.P. é um organismo público integrado na administração indireta do Estado, sob a tutela do Ministério 

da Saúde, dotado de autonomia científica, técnica, administrativa, financeira e património próprio. Desenvolve 

uma tripla missão como laboratório do Estado no sector da saúde, laboratório nacional de referência e 

observatório nacional de saúde. 

 

O Instituto dispõe de unidades operativas na sua sede em Lisboa, em dois centros no Porto (Centro de Saúde 

Pública Doutor Gonçalves Ferreira e Centro de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães) e em Águas de 

Moura (Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infeciosas Doutor Francisco Cambournac). 

 

O INSA, I.P. está organizado, em termos técnico-científicos, em seis grandes departamentos: 

• Departamento de Alimentação e Nutrição 

• Departamento de Doenças Infeciosas 

• Departamento de Epidemiologia  

• Departamento de Genética Humana 

• Departamento de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças Não Transmissíveis 

• Departamento de Saúde Ambiental 

 

 

 

  



 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricar

_1.3 Estrutura Orgânica2 
 

Conforme o Decreto-Lei n.º 27/2012 de 08 de fevereiro que aprova a lei orgânica e 

22 de maio que publica os estatutos do INSA, I.P. apresenta

 

 

 
 
 
 
 
 

     

                                                 
2 O Centro de Genética Médica encontra-se incluído na estrutura organizacional visto ainda estar integrado no INSA, I.P. à data da realização deste Plano de 

Ação, no entanto está prevista a sua extinção a 31 de 

 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP                                                                                                   

/2012 de 08 de fevereiro que aprova a lei orgânica e a Portaria n.º 162/2012 de 

que publica os estatutos do INSA, I.P. apresenta-se de seguida a estrutura orgânica deste Instituto.

se incluído na estrutura organizacional visto ainda estar integrado no INSA, I.P. à data da realização deste Plano de 

31 de dezembro de 2012. 
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Portaria n.º 162/2012 de 

a estrutura orgânica deste Instituto. 

 

se incluído na estrutura organizacional visto ainda estar integrado no INSA, I.P. à data da realização deste Plano de 
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_1.4 Programas de Saúde e Grupos de Trabalho 

 

Na sequência das suas atribuições o INSA, I.P., em 2013 vai manter a coordenação dos seguintes programas de 

saúde nacionais: 

• Programa Nacional de Avaliação Externa da Qualidade Laboratorial 

• Programa Nacional de Diagnostico Precoce  

• Programa Nacional Integrado de Vigilância da Gripe  

• Programa Nacional de Controlo das Hemoglobinopatias 

 

Para além da coordenação dos programas anteriormente referidos, o Instituto contribuiu para os programas de 

saúde prioritários, que se encontram elencados de seguida: 

• Programa Nacional para a Diabetes; 

• Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA; 

• Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável; 

• Programa Nacional para as Doenças Oncológicas; 

• Programa Nacional para as Doenças Respiratórias; 

• Programa Nacional para as Doenças Cérebro-cardiovasculares; 

 

Esta colaboração é consubstanciada nos objetivos interinstitucionais e nos planos de ação dos departamentos 

técnico-científicos do INSA. 

 

_Grupos de Trabalho 
 

A participação em grupos de trabalho é uma parte importante do trabalho na área da referência desenvolvido 

pelos Departamentos Técnico-científicos do INSA, I.P.. De seguida são elencados os grupos de trabalho, que os 

departamentos prevêem participar em 2013. 

 

Grupo de Trabalho Entidade Coordenadora DTC 

Comissão técnica TC23 - International Measurement Confederation IMEKO DAN 

CEN/TC387 Project Committee “Food Data” Swedish Standards Institute  DAN 

Comissão Técnica de Normalização – Produtos da Pesca e da Aquicultura (CT25) 
Associação da Indústria Alimentar Pelo 
Frio 

DAN 

Comissão Técnica da ASAE especializada em organismos geneticamente modificados ASAE DAN 

Comissão Técnica da ASAE especializada em contaminantes dos alimentos ASAE DAN 

 European Paediatric Task Force on Helicobacter pylori  European Helicobacter Study Group DDI 

 ERINHA  (European Research Infrastructure on Highly Pathogenic Agents) 
Institut National de la Santé et de la 
RechercheMédicale                                        

DDI 

Quandhip - Quality Assurance Exercises and Networking on the Detection of Highly 
Infectious Pathogens 

Robert Koch Institut            DDI 

EQUATOX - Establishment of Quality Assurances for the Detection of Biological 
Toxins of Potential Bioterrorism Risk 

Robert Koch Institut            DDI 

Confederação Europeia de Micologia Médica  ECMM DDI 

 Task Force Angola 
Cooperação com Instituto Nacional de 
Saúde Publica da Republica de Angola 

DDI 

Associação Portuguesa de Micologia Médica (ASPOMM) ASPOMM DDI 

 Grupo de trabalho de diagnóstico pré-natal da Sociedade Portuguesa de Virologia  Sociedade Portuguesa de Virologia DDI 
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Grupo de Trabalho Entidade Coordenadora DTC 

Grupo de trabalho - Alterações Climáticas e Saúde Humana  DGS DDI 

Grupo de trabalho dos Biotérios INSA DDI 

Grupo de trabalho PARERE  DGV DDI 

Projeto Europeu Registo Europeu de Anomalias Congénitas EUROCAT/EU DEP 

European Influenza Surveillance Network EISN DEP 

Joint Action on Monitoring Injury in Europe - JAMIE EU Injury Data Base DEP 

EUROEVA ECDC DEP 

Health Inequalties in Europe EUROHEALTHNET DEP 

European Health and Life Expectancy Information System - EHLEIS 
Departamento de Demografia e Saúde 
da Universidade de Montpellier  

DEP 

INFOTABAC INSA, IP DEP 

Sistema de vigilância de ondas de calor e seus impactos na mortalidade INSA, IP DEP 

Sistema de vigilância de acidentes Domésticos e de Lazer - ADELIA INSA, IP DEP 

Registo Nacional de Anomalias Congénitas - RENAC INSA, IP DEP 

Associação Portuguesa para a Promoção da Saúde Pública APPSP DEP 

Peritos das Bolsas Ricardo Jorge INSA, IP DEP 

Rede de Médicos Sentinela INSA, IP DEP 

Estatísticas na Saúde Conselho Superior de Estatística DEP 

European Public Health Genomics Network II University of Maastricht DG 

European Cytogenetics Association ECA DG 

Grupo de peritos área da genética ACSS DG 

Centro Nacional Coordenador Diagnóstico, Tratamento de Doenças lisosomais INSA, IP DG 

Grupo de gestão e distribuição nacional de produtos dietéticos hipoproteicos para 
Doenças Hereditárias do metabolismo proteico 

INSA, IP DG 

Conselho de Coordenação de Estágios dos TSS ACSS DG 

Comissão Técnica Nacional de Diagnóstico Pré-natal DGS DG 

Direção da Sociedade Portuguesa de Genética Humana SPGH DPS 

Dislipidémia na Criança DGS DPS 

Projeto Portugal-Harvard Early begginings ENSP DPS 

INSERM U1043-CPTP Equipe 13  CHU Purpan DPS 

CT42 CERTITECNICA DSA 

CT28-SC4 LNEG DSA 

CT RELACRE DSA 

CS04 IPQ DSA 

ERSAR ERSAR DSA 

CT56-SC6 APIRAC DSA 

CT42 CERTITECNICA DSA 

CT71-SC3 APA DSA 

RSECE-QAI - Comissão Executiva para Revisão da Regulamentação  ADENE DSA 

Fonte: DTC 

 

 

_1.5 Metodologia de elaboração do plano de ação 

 

O INSA, I.P. elaborou o presente plano de ação de acordo com o documento do Gabinete do Secretário de 

Estado do Ministro da Saúde relativo às Orientações para a Elaboração de Planos de Atividades e Quadros de 

Avaliação e Responsabilização dos Serviços do Ministério da Saúde. 
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Desta forma, o Instituto seguiu, sempre que possível, o modelo do Plano de Atividades, e definiu os seus 

objetivos operacionais para 2013 de acordo com as orientações propostas, no documento anteriormente 

referido. 

 

Os objetivos operacionais definidos pelo INSA, I.P. encontram-se alinhados com: 

• Objetivos Estratégicos do Instituto 

• Atribuições do INSA, I.P. e das suas unidades orgânicas publicados nos Estatutos 

• Linhas de Orientação Estratégica definidas pelo Conselho Diretivo para 2013 

• Orientações estratégicas do Ministério da Saúde para 2013 

 

Os objetivos operacionais encontram-se agrupados por unidade orgânica (departamentos técnico-científicos e 

serviços de apoio à investigação gestão e administração), sendo que foi reservado um capítulo para objetivos 

transversais a todo o Instituto, que apesar de serem desenvolvidos e da responsabilidade das unidades 

orgânicas trazem benefícios a várias unidades do INSA, I.P.. 

 

Assim, cada objetivo operacional do INSA, I.P. foi classificado segundo:  

• Correspondência à atribuição da Unidade Orgânica ou do INSA (constante dos Estatutos) 

• Correspondência em relação ao Objetivo Estratégico do INSA, I.P. (constante do Plano de 

Desenvolvimento Estratégico 2008-2012);  

• Correspondência a um objetivo definido no QUAR 2013;  

• Parâmetro atribuído ao Objetivo Operacional (OOp): Eficácia (como medida em que um serviço atinge 

os seus objetivos e obtém ou ultrapassa os resultados esperados), Eficiência (enquanto relação entre 

os bens produzidos e serviços prestados e os recursos utilizados) ou Qualidade (como o conjunto de 

propriedades e características de bens ou serviços, que lhes conferem aptidão para satisfazer 

necessidades explícitas ou implícitas dos utilizadores);  

• Tipo de indicador: Estrutura (dizem respeito à parte física de uma instituição, aos seus funcionários, 

equipamentos, móveis, aspetos relativos à organização, entre outros), Realização (limitam-se a 

descrever a atividade desenvolvida pelo serviço, não fornecendo qualquer indicação dos efeitos sobre 

a população-alvo das ações), Resultado (exprimem os efeitos diretos ou imediatos da ação 

desenvolvida), Impacto (referem-se à consequência pretendida da ação desenvolvida);  

• Valores prévios: histórico de valores do indicador até aos últimos 5 anos (visto a dificuldade de obter 

para todos os objetivos dados até 5 anos, foram apenas considerados os últimos 3 anos, 2010 a 2012, 

sendo que os valores apresentados para 2012 são previsões);  

• Meta para 2013 e Tolerância, que corresponde ao valor a atingir ou ao intervalo de valores e aos 

limites superior e inferior do intervalo definido para meta;  

• Valor crítico, que corresponde a um benchmark, ou ao melhor resultado em termos históricos para o 

indicador em causa;  

• Responsáveis pela execução: para a maioria dos OOp é indicada apenas a unidade orgânica 

responsável, no entanto para alguns dos objetivos é indicado o profissional responsável pelo objetivo, 

principalmente no que se refere aos objetivos transversais; 
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• Tipo de financiamento do OOp, ou seja, encontra-se identificado se a atividade está orçamentada 

(AO), se está sujeita a processo de financiamento próprio (ASPFP) ou se não está orçamentada (ANO); 

• Eventuais dependências: instituição externa responsável pela realização final do OOp; 

• Entidades Colaboradoras: instituição, direções ou unidades que concorrem para a realização do OOp, 

internas ou externa à própria organização (aqui também se encontram referidas as instituições com as 

quais o INSA, I.P tem objetivos interinstitucionais); 

• Contributo para as orientações estratégicas do Ministério da Saúde, tendo sido inscrito o número da 

orientação para a qual o OOp contribui, de acordo com o documento: “Orientações para elaboração do 

Plano de Atividades e dos QUAR do Ministério da Saúde”: 

• Contributo para as Linhas de Orientação Estratégica do INSA, I.P. 

 
 
No capítulo 2 encontram-se elencadas as Estratégicas definidas para 2013, assim como os mecanismos 

delineados para a sua monitorização e avaliação. Encontram-se ainda, os objetivos interinstitucionais e a 

resposta às orientações do Ministério da Saúde. No capítulo seguinte são descritos os recursos humanos e 

financeiros previstos para a concretização das estratégias e objetivos definidos para 2013. 

 
No capítulo 4 do presente plano são elencados os objetivos, indicadores e metas por unidade orgânica do INSA, 

I.P., e em anexo encontra-se a descrição detalhada dos objetivos operacionais classificados segundo a 

descrição acima. No mesmo capítulo foram ainda incluídas algumas das iniciativas que irão constar do plano de 

oferta formativa para 2013, e os grandes objetivos relativamente à internacionalização do INSA, I.P.. 

 

 

_2. Objetivos e Estratégias 
 
 
_2.1 Objetivos Estratégicos 

 

A missão e atribuições do INSA, IP consubstanciam-se em nove objetivos estratégicos, devidamente 

categorizados em objetivos de resultados, e objetivos de estrutura e processo: 

 

Categoria Ordem Objetivos Estratégicos 

Resultados 

1 Alinhar as prioridades do INSA com as prioridades da Saúde 

2 Reforçar as funções essenciais 

3 Desenvolver a investigação científica 

4 Garantir a auto-sustentabilidade financeira 

Estrutura e 
Processo 

5 Melhorar os diálogos interno e externo 

6 Modernizar os serviços administrativos 

7 Melhorar a qualificação dos recursos humanos 

8 Reforçar a capacidade instalada 

9 Reforçar a imagem 
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_ 2.2 Linhas de Orientação Estratégica - 2013 
 

Foram definidas pelo Conselho Diretivo, Linhas de Orientação Estratégica para 2012 segundo os eixos 

estratégicos e funções essenciais, permitindo dar enquadramento à construção do Plano de Ação transversal a 

todo o INSA, I.P..  De seguida encontram-se descritas as linhas orientadas por Objetivo Estratégico. 

 

_Conclusão do PDE 2008-2012 

Após a conclusão da avaliação do PDE, cada unidade orgânica tem a oportunidade no Plano de Ação de 2013, 

de concluir ou realizar atividades constantes neste plano.  

 

_Recomendações da Auditoria ao Sistema de Controlo Interno (SCI) 

a) Elaboração de manuais de procedimentos, implementação das medidas previstas no Plano de Gestão 

de Riscos, definição de uma política de aprovisionamentos 

b) Integração das aplicações informáticas e circuitos de faturação com os 2 serviços desconcentrados 

c) Integração entre os sistemas operacionais/laboratoriais com o sistema de faturação e com o sistema 

contabilístico 

d) Registo no SIGO de todas as alterações orçamentais 

e) Implementação de um sistema de faturação eficaz 

f) Plano de contenção de despesas e de cobrança da receita  

g) Inventariação e valorização dos bens imobilizados 

h) Acompanhamento dos contratos, permitindo a atempada abertura de procedimentos de contratação 

i) Transparência dos processos de contratação 

j) Cumprimento integral das regras de contratação pública 

k) Abertura de procedimentos que visem a contratação do pessoal necessário ao preenchimento das 

necessidades permanentes do serviço 

 

_Relatório do Grupo de Trabalho do INSA, I.P. - PREMAC 

Dar continuidade à implementação de algumas das conclusões do grupo de trabalho do PREMAC, cujo relatório 

foi concluído em Janeiro de 2012:  

 

1.1 - Melhoria da gestão interna: Parque de equipamentos 

1) Definição de linhas orientadoras para adjudicação de contratos de equipamentos de laboratório  

2) Agilização e uniformização dos circuitos administrativos relativos à reparação de equipamentos  

 

1.2 - Melhoria da gestão interna: Avaliação patrimonial e contabilidade 

1) Elaborar o cadastro dos bens do INSA  

2) Proceder à atualização do inventário  

3) Implementar um sistema de contabilidade analítica  
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2.1 – Reestruturação orgânica: Departamentos técnico-científicos 

Criação de unidades transversais comuns a todo o Instituto  

• Constituição de um grupo de trabalho (GT) para a criação de unidades transversais  

 

2.2 - Gestão de recursos humanos  

2) Reafectação dos assistentes operacionais 

3) Reafectação dos 17 assistentes técnicos (AT) do SC, SAP e Tesouraria, e redimensionamento das 

respetivas estruturas 

4) Redimensionamento do staff da Central de Análises 

5) Redução do número de salas de descontaminação, lavagem, preparação e/ou esterilização de material 

 

3.2 - Rentabilização de edifícios e instalações  

3) Reorganização dos laboratórios de biologia molecular do CSPGF 

 

4.1 - Reforço da imagem  

2) Inserção de caixa de publicidade na página de internet do INSA com referência às análises 

laboratoriais efetuadas no INSA  

3)  Realização de estudo para envio de resultados analíticos por via eletrónica  

 

4.2 - Melhoramento da eficiência energética 

Implementação do Manual de Boas Práticas de Eficiência Energética  

 

 

 

_2.3 Instrumentos Estratégicos – Tableau de Bord 
 

Existem variados conceitos e modelos de tableau de bord, no entanto este instrumento de gestão e de ação 

deve apresentar-se sintético, rápido e frequente. Permite reduzir a incerteza no momento da tomada de decisão 

ao filtrar a informação, e contribui assim para um melhor controlo do risco.  

 

No ano de 2012 foi implementado um tableau de bord (TB) no INSA, I.P. com publicação trimestral que permite 

ao Conselho Diretivo acompanhar o desempenho da instituição. O TB é constituído por 4 perspetivas: 

Informação Económico-financeira, Recursos Humanos, Produção e Produtividade. Em cada uma das perspetivas 

foram incluídos indicadores já utilizados anteriormente para o acompanhamento anual da produção e 

desempenho do Instituto. Foi, no entanto, necessário introduzir restrições no número de indicadores por 

perspetiva, pelo que, embora importantes, houve a necessidade de “desprezar” alguns indicadores inicialmente 

definidos. Procurou-se escolher indicadores que fossem obtidos através de fontes auditáveis.  

 

Prevê-se para 2013, e encontra-se inscrito como um dos objetivos transversais do Instituto, que o tableau de 

bord seja adaptado à realidade dos departamentos técnico-científicos, de forma acompanhar o desempenho 

destas unidades orgânicas de uma forma mais próxima da sua realidade. 

 



_Plano de Ação 2013 

 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP                                                                                                                            16 | 74 

_2.4 Objetivos Interinstitucionais 

 

O INSA, I.P. estabeleceu seis objetivos interinstitucionais com a Direção Geral da Saúde: 

 

OOp: Definir agenda de investigação no âmbito dos Programas Prioritários  

Indicador INSA Meta INSA Indicador DGS Meta DGS 

Divulgação de lista de prioridades de 

investigação 
março 2013 

Colaborar na elaboração da agenda der 

investigação em saúde 
março 2013 

OOp: Monitorização da incidência da diabetes através dos médicos sentinela  
Indicador INSA Meta INSA Indicador DGS Meta DGS 

Reporte de novos casos de diabetes 

relativos ao ano 2012 
março 2013 n.d. n.d. 

OOp: Melhorar a monitorização da informação sobre resistências aos antimicrobianos 

Indicador INSA Meta INSA Indicador DGS Meta DGS 

Relatório de notificação laboratorial de 

micro-organismos multirresistentes 
3 

Nº de normas clinicas/orientações 

sobre notificação de micro-organismos, 

consumo de antibióticos e infeções 

associadas aos cuidados de saúde 

3 

OOp: Melhorar a articulação em matéria de relações internacionais 

Indicador INSA Meta INSA Indicador DGS Meta DGS 

Cumprimento dos prazos de resposta 

aquando do pedido de emissão de 

parecer 

80% 

Definir modelo e processo de 

divulgação pública das atividades de 

representação internacional 

março 2013 

Divulgação e atualização permanente 

das atividades de representação 

internacional 

85% Atualização e divulgar as atividades de 

representação internacional 
80% 

OOp: Fortalecer a cooperação com a CPLP através do desenvolvimento da Rede de informação em saúde 

ePORTUGUÊSe 

Indicador INSA Meta INSA Indicador DGS Meta DGS 

Disponibilizar informação sobre as 

iniciativas de saúde em Portugal nas 

plataformas de comunicação da Rede, 

espelhado através da emissão 

semestral de relatórios 

2 

Remeter informação sobre iniciativas 

relevantes para divulgação na rede 

ePORTUGUÊSe 

80% 

OOp: Aprofundar competências no âmbito do Health Impact Assessment (HIA) 

Indicador INSA Meta INSA Indicador DGS Meta DGS 

Desenvolver mecanismos de 

implementação de HIA 
1 

Nº de participações em exercícios de 

HIA 
2 

Legenda: n.d. – não disponível  
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_2.5 Mecanismos de coordenação e monitorização do Plano de Ação 

 

O INSA, I.P., no âmbito da implementação do Novo Modelo de Gestão preconizado no Plano de 

Desenvolvimento Estratégico de 2008-2012 (PDE), utiliza três mecanismos de coordenação e monitorização 

para um adequado acompanhamento da execução da estratégica definida para este Instituto: 

• Monitorização semestral da execução do Plano de Ação e QUAR, neste exercício é recolhida a 

informação relativa ao nível de concretização das metas estabelecidas, bem como são apurados 

desvios e estabelecidas medidas corretivas a adotar; 

• Reuniões de coordenação entre o Conselho Diretivo, Diretores de Serviço e Coordenadores de 

Departamentos, onde são comunicados os resultados da monitorização do PA e QUAR, e discutidas 

possíveis abordagens futuras para um melhor desempenho da instituição; 

• Monitorização anual do PDE, neste instrumento foram delineados os objetivos estratégicos do Instituto 

a quatro anos, a partir dos quais são formulados anualmente os objetivos operacionais. 

 

Em 2013, realizar-se-á a avaliação do PDE, inscrito também como um dos objetivos operacionais para este ano. 

Este exercício irá permitir compreender o nível de cumprimento do plano, apurar os desvios e perceber quais as 

limitações que impediram a concretização total dos objetivos estratégicos propostos. A avaliação do plano 

permitirá também adquirir experiência na área do desenho e implementação de planos estratégicos em 

instituições com as características do INSA, I.P.. 

 

 

_2.6 Contribuição para as Orientações Estratégicas do Ministério da Saúde 

 

Durante a compilação do Plano de Ação de 2013, o INSA, I.P. dedicou especial atenção ao alinhamento dos 

seus objetivos operacionais (OOp) com as orientações estratégicas do Ministério da Saúde, fato que pode ser 

consultado nas tabelas em anexo, onde se encontram descritos os OOp de todas as unidades orgânicas do 

Instituto. 

 

Importa referir que os OOp do INSA, I.P. encontram-se alinhados com as orientações do Ministério da Saúde 

que se encontram no quadro abaixo. 

Nº Orientações Estratégicas do MS 

1 Orientações do Plano Nacional de Saúde 2012-2016  

1.1  Eixos Estratégico - Cidadania em Saúde  

1.3  Eixos Estratégico - Qualidade em Saúde  

1.4  Eixos Estratégico - Políticas Saudáveis  

1.5  Objetivo para o Sistema de Saúde - Obter mais valor em saúde  

1.6  Objetivo para o Sistema de Saúde - Promover contextos saudáveis ao longo do ciclo da vida  

1.8  Objetivo para o Sistema de Saúde - Reforçar a participação de Portugal na saúde Global  

1.9  Indicadores e Metas do PNS  

1.10  Outros  

2 Orientações Programáticas dos Programas de Saúde Prioritários e demais programas nacionais  

2.1  Programa Nacional para a Diabetes  

2.3  Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA  

2.4  Programa Nacional para as Doenças Oncológicas  

2.5  Programa Nacional para as Doenças Respiratórias  
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Nº Orientações Estratégicas do MS 

2.6  Programa Nacional para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares  

2.7  Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável  

2.11  Outros  

3 Programa do XIX Governo Constitucional 

3.6  
Objetivo estratégico - Internacionalizar o sector da saúde contribuindo para o desenvolvimento da 
economia nacional  

3.7  Seção - Prevenção da Doença e Promoção de Estilos de Vida Saudáveis  

3.9 Seção - Melhoria da Qualidade e da Segurança dos Cuidados de Saúde 

3.10 Seção - Acreditação e Qualidade 

3.14 Seção - Política de Recursos Humanos 

3.16 Seção - Modernização dos Sistemas de Informação na Saúde 

3.17  
Seção - Internacionalizar a Saúde e Aprofundar a Cooperação no Domínio da Saúde com a Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e a União Europeia  

8 Formação Contínua 

9 Avaliação Satisfação  

14 Representação Internacional  

 

 
 

_3. Recursos Humanos e Financeiros 
 

 

_3.1 Recursos Humanos 

 

De seguida encontram-se elencados os colaboradores do INSA, I.P. efetivos à data (30 de novembro de 2012) 

e os planeados para o ano de 2013. 

 

 

 Fonte: Direcção de Gestão de Recursos Humanos 

 
 
 
 
 
 

Grupo Profissional Efetivos Planeados 

Dirigentes - Direção Superior 2 2 

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa 4 4 

Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática) 51 62 

Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção) 4 2 

Informáticos 2 8 

Assistentes Técnicos  103 101 

Assistentes Operacionais 69 74 

Investigação científica 49 54 

Médicos 10 7 

Técnicos superiores de saúde 103 96 

Enfermeiros 1 1 

Técnicos de diagnóstico e terapêutica 126 112 

Total  524 523 
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_3.2 Formação Interna 

 

O Plano Anual de Formação do INSA, IP (PAF) para o ano de 2013 e que corresponde a um instrumento que se 

encontra articulado com o Plano de Ação 2013 e com o Plano de Desenvolvimento Estratégico 2008-2012 do 

INSA, I.P.. Tem por missão operacionalizar as opções estratégicas em matéria de investimento nas 

competências socioprofissionais dos seus recursos humanos.  

 

O PAF 2013 responde ainda a requisitos legais sobre formação profissional dos ativos e, em particular, na 

administração pública. A sua elaboração foi orientada por procedimentos internos, previstos no Sistema de 

Gestão da Qualidade implementado no Instituto. 

O atual contexto de contenção orçamental e as consequentes medidas de gestão adotadas pelo Conselho 

Diretivo do INSA, I.P., conduziram à procura de soluções que garantissem, o continuado investimento nos 

recursos humanos. Entre as soluções encontradas, inclui-se o financiamento da formação através de receitas 

geradas pela oferta formativa do INSA, I.P. e a mobilização de formadores internos que assegurassem, em 

áreas da sua especialidade, a difusão do conhecimento e experiência adquiridos em projetos e trabalhos de 

investigação em curso. 

 

As prioridades de formação estabelecidas para 2013 são as seguintes: 

• Promover o desenvolvimento de competências, designadamente no que diz respeito às competências 

comportamentais e no que diz respeito às competências técnicas no âmbito da Saúde Pública; 

• Apoiar a investigação científica – promovendo competências técnicas na área científica; 

• Melhorar o diálogo interno – através da partilha entre os colaboradores de experiência e conhecimento 

adquiridos, quer em contexto de investigação quer no contexto administrativo e de organização; 

• Reforçar a capacidade instalada – no que respeita ao sistema integrado de qualidade implementado no 

INSA, I.P., consolidando competências na aplicação dos referenciais normativos e dos procedimentos 

existentes. 

 

 

 

_3.3 Orçamento 

 

Para o ano de 2013, o INSA, I.P. dispõe de um orçamento de cerca de 26 milhões de euros, o que representa 

uma diminuição de 20% relativamente ao período homólogo e à origem de fundos. Verifica-se que na rubrica 

de Transferências existe uma diminuição de cerca de 12%, e na rubrica de Vendas e Prestação de Serviços 

prevê-se uma diminuição de 68%.  
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_Origem de Fundos Próprios 

Designação 2013 (€) 2012 (€) Var (%) 

Subsídio ao investimento - - - 

Vendas e Prestações de Serviços 2.551.586,00 8.048.554,00 -68,30% 

Impostos e Taxas - - - 

Proveitos Suplementares 25.056,00 75.000,00 -66,59% 

Transferências 16.145.654,00 16.769.529,00 -3,72% 

Outros Prov. e Ganhos Operacionais 177.827,00 201.490,00 -11,74% 

Proveitos e Ganhos Financeiros 6.500,00 6.500,00 0,00% 

Correções Relativas a anos anteriores 7.095.654,00 7.519.670,00 -5,64% 

Total 26.002.277 32.620.743 -20,29% 
Fonte: Direcção de Gestão de Recursos Financeiros 

 

Relativamente à aplicação de fundos, como é expetável, existe também uma redução entre 2012 e 2013, que é 

mais acentuada na rubrica de subcontratos e imobilizado. Prevê-se que os custos com pessoal reduzam cerca 

de 9%.  

 

 

_Aplicação de Fundos Próprios 

Designação 2013(€) 2012 (€) Var (%) 

Compras 5.762.304,00 5.714.475,00 0,84% 

Imobilizado 335.184,00 607.298,00 -44,81% 

Subcontratos 78.000,00 220.000,00 -64,55% 

Fornecimentos e Serviços 5.579.051,00 5.751.600,00 -3,00% 

Transferências - - - 

Custos com Pessoal 10.495.048,61 11.503.759,00 -8,77% 

Outros Custos e Perdas Operacionais 310.000,00 1.204.582,00 -74,26% 

Custos e Perdas financeiras 12.500,00 13.910,00 -10,14% 

Correções Relativas a anos anteriores 3.430.189,41 5.835.046,00 -41% 

Total 26.002.277 30.850.670 -15,72% 
Fonte: Direcção de Gestão de Recursos Financeiros 
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_4. Objetivos Operacionais por Unidade Orgânica 
 
 

De seguida encontram-se descritos os planos de ação das unidades orgânicas do INSA, I.P.. Inicialmente são 

descritos os planos dos departamentos técnico-científicos e Museu da Saúde, seguidamente os serviços de 

apoio à investigação, gestão e administração e por último os objetivos transversais a todo o Instituto. 

 

_4.1 Departamento de Alimentação e Nutrição 

 
Ao Departamento de Alimentação e Nutrição (DAN) compete:  

a) Promover, coordenar e realizar investigação e desenvolvimento em alimentação e nutrição, 

identificando as necessidades e estabelecendo as respetivas prioridades de nomeadamente as fixadas 

pelo Ministério da Saúde, acordo com as estratégias nacionais e internacionais, que reforcem os 

programas nacionais e a internacionalização;  

b) Promover, coordenar e implementar programas de observação em saúde associados à alimentação e 

avaliar o risco e benefício para fins do desenvolvimento de planos de prevenção e controlo da doença;  

c) Assegurar a recolha, compilação e transmissão à Direção -Geral de Alimentação e Veterinária, para 

efeitos de comunicação à Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, dos dados analíticos nacionais 

relativos à composição, incluindo contaminantes e outras substâncias químicas, dos géneros 

alimentícios e alimentos para animais;  

d) Assegurar a função de laboratório de referência para a saúde, nos domínios da segurança alimentar e 

nutrição, através da implementação de novas metodologias, do estudo epidemiológico laboratorial de 

doenças de origem alimentar, da prestação de serviços diferenciados, incluindo ensaios analíticos, 

produção de materiais de referência, e da organização de programas de avaliação externa da 

qualidade laboratorial. 

 

 

O DAN tendo em conta as suas atribuições reconhecidas nos Estatutos do INSA, I.P. e a conclusão do Plano de 

Desenvolvimento Estratégico do Instituto definiu como objetivos operacionais para 2013: 

 

OOP Indicador  Meta 

Assegurar a produção, recolha, compilação e transmissão de dados 
analíticos sobre ocorrência de substâncias químicas em alimentos 
(QUAR) 

Transmissões de dados à EFSA (European Food 
Safety Authority) 

3 

Garantir os compromissos nacionais e internacionais 

Adaptação e validação de ferramentas para 
avaliação de consumo alimentar no âmbito da 
implementação de um sistema de monitorização 
da ingestão de aditivos alimentares (nº de 
ferramentas) 

1 

Assegurar a participação em programas, planos, redes e grupos de 
trabalho em resposta a solicitações nacionais e internacionais (MS, 
DGS, OMS, EFSA, PNAAS, DGAV, ASAE, IMEKO, EuroFIR AISBL, INSP 
Angola e Outras) 

N.º de respostas /N.º de solicitações (em %) 90 

Desenvolver instrumentos de vigilância epidemiológica 

Projetos em desenvolvimento 2 

Criação de um portal de informação alimentar 
(QREN - SAMA 7988) (em %) 

100 

Lançamento de sistema online para recolha de 
dados químicos do controlo oficial dos géneros 
alimentícios (QUAR) 

1 
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OOP Indicador  Meta 

Desenvolver os trabalhos do programa PorFIR  Documentos submetidos ao GOC 6 

Garantir a recolha e o reporte atempado da informação e 
evidência, no âmbito da vigilância epidemiológica laboratorial das 
toxinfecções alimentares para as redes nacionais e internacionais  

Resposta a solicitações (em %) 100 

Desenvolver e dar continuidade à parceria INSA-HPA na 
organização e coordenação do Programa Nacional de Avaliação 
Externa da Qualidade em Microbiologia de Alimentos e Águas 

Esquemas disponibilizados 11 

Assegurar a resposta laboratorial em caso de toxinfecções 
alimentares e outras emergências biológicas no âmbito alimentar, 
de origem natural, acidental ou deliberada 

Resposta a solicitações (em %) 95 

Assegurar a função de laboratório de referência para a saúde, nos 
domínios da segurança alimentar e nutrição, através da 
implementação de novas metodologias 

Novos ensaios implementados  3 

Assegurar a prestação de serviços diferenciados nas áreas química 
e microbiologia dos alimentos, dos materiais em contacto e 
materiais de referência 

Resposta a solicitações (em %) 100 

Consolidar e dar continuidade ao processo de melhoria contínua da 
qualidade  

Ensaios constantes do certificado de acreditação 94 

Alinhar as prioridades do INSA com as prioridades de saúde Projetos de I&D em desenvolvimento 3 

Promover o desenvolvimento de competências em saúde pública 

Bolseiros existentes 10 

Mestrandos a serem orientados 5 

Doutorandos a serem orientados 3 

Atividades de docência (nº de aulas lecionadas) 16 

Organização de workshops/seminários 2 

Desenvolver investigação em saúde pública Projetos de I&D em desenvolvimento 20 

Desenvolver e/ou manter a cooperação com Instituições nacionais 
e internacionais 

Instituições a colaborar 18 

Promover a qualificação dos Recursos Humanos Doutorandos a serem orientados 1 

Organização de eventos científicos internacionais  (Taxa de satisfação/nº iniciativas) (em %) 75 

Promover formação interna Organizar os “Encontros com Ciência no DAN” 10 

 

 

A proposta de quadro de pessoal para o DAN contempla 52 postos de trabalho, distribuídos pelos grupos 

profissionais que se encontram abaixo elencados. 

 

Grupo Profissional DAN 

Técnicos Superiores  9 

Assistentes Técnicos 2 

Assistentes Operacionais 5 

Investigação científica 7 

Técnicos superiores de saúde 12 

Técnicos de diagnóstico e terapêutica 17 

Total 52 

 
 

Em anexo encontram-se o quadro com os objetivos operacionais, indicadores e metas definidos para este 

departamento. 
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_4.2 Departamento de Doenças Infeciosas 

 
Ao Departamento de Doenças Infeciosas (DDI) compete:  

a) Promover, coordenar e realizar atividades e projetos de investigação em doenças infeciosas, seus 

agentes e determinantes;  

b) Contribuir para o planeamento da agenda de investigação em Saúde;  

c) Colaborar na vigilância epidemiológica das doenças infeciosas, na sua componente laboratorial, em 

articulação com as redes nacionais e internacionais;  

d) Realizar prestação de serviços diferenciados e consultoria na área das doenças infeciosas e seus 

agentes e vetores;  

e) Atuar na avaliação do risco biológico de emergência em saúde pública;  

f) Coordenar as atividades dos biotérios. 

 

O DDI tendo em conta as suas atribuições, reconhecidas nos Estatutos do INSA, I.P. e a conclusão do Plano de 

Desenvolvimento Estratégico do Instituto definiu como objetivos operacionais para 2013: 

 

OOP Indicador  Meta 

Garantir a atividade laboratorial prevista nos Programas Nacionais 
nos quais o INSA participa  

Programas nacionais em que o DDI participa 10 

Bases de dados mantidas atualizadas e divulgadas 10 

Publicação de Boletins/Relatórios  7 

Assegurar as redes nacionais de referência/vigilância laboratorial 
(QUAR)  

Manter o número de redes nacionais de 
referência/vigilância laboratorial (QUAR)  

10 

Redes internacionais de referência/vigilância 
laboratorial para as quais se contribui com dados 
laboratoriais 

15 

Elaboração de boletins informativos 52 

Agilizar a colaboração com os organismos centrais 
Participação em reuniões para agilizar a 
colaboração 

12 

Assegurar a vigilância epidemiológica Laboratorial em Portugal  
Realização de reuniões das Redes Nacionais de 
Vigilância Laboratorial 

10 

Promover o desenvolvimento de competências em saúde pública 

Formação de Bolseiros 6 

Dissertações de mestrado 6 

Teses de doutoramento 4 

Estágios inseridos no internato médico em 
infeciologia  

4 

Estágios  10 

Realizar prestação de serviços diferenciados e consultoria Laboratórios a efetuar serviços 26 

Prestar serviços diferenciados em áreas científicas mais 
carenciadas ou inovadoras 

Novos ensaios implementados no âmbito do 
diagnóstico 

15 

Novos ensaios implementados no âmbito da 
tipagem 

20 

Dar continuidade e reforçar a implementação de programas de 
avaliação externa de qualidade 

Programas 16 

Desenvolver o serviço de biobancos 
Organização do sistema de biobanco interno ao 
DDI 

1 

Desenvolver investigação em saúde pública, em clínica e em 
serviços de saúde  

Projetos de I&D 25 

Publicações de científicas em jornais com peer 

review 
12 

Difundir os resultados da investigação desenvolvida através de 
publicações de artigos em revistas nacionais e internacionais peer 

reviewed 
Artigos a submeter 20 

Realizar iniciativas de oferta formativa com o objetivo da 
divulgação do conhecimento científico 

Comunicações em congressos 6 
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OOP Indicador  Meta 

Contribuir para a manutenção das receitas próprias na prestação 
de serviços diferenciados 

Aumento de novos ensaios disponibilizados 4 

Garantir a auto-sustentabilidade financeira 
Promover a oferta de cursos de formação nas 
áreas de diagnóstico molecular básico e 
diagnóstico em infeção gastrintestinal 

2 

Promover a oferta formativa na área da biossegurança e transporte 
de substâncias infeciosas 

Ações de formação propostas 3 

Captação e/ou manutenção de formandos pós-graduados Formandos 2 

Assegurar o controlo financeiro do departamento através da 
utilização de metodologias de avaliação 

Elaboração de relatório anual de execução 1 

Desenvolver contactos e estabelecer potenciais parcerias com 
outras organizações, em concreto instituições de saúde e de ensino 
superior da área da saúde 

Parcerias a estabelecer 4 

Melhorar a articulação em matéria de relações internacionais 
(QUAR) 

Colaboração e assessoria ao INSP de Angola e 
apresentação de relatório de evolução da 
cooperação (em meses) 

11 

Difundir a cultura científica (estágios a Angolanos e formação do 
Fordilab) 

Estágios/ações de formação realizadas no âmbito 
de programas de colaboração com países da CPLP 

4 

Manter o apoio ao LNR para tuberculose da Guiné-Bissau Manter a colaboração 1 

Frequentar cações de formação internas e/ou externas para 
reforço da qualificação dos elementos da Unidade 

Ações frequentadas 25 

Apostar na acreditação de metodologias desenvolvidas no 
departamento 

Metodologias acreditadas 10 

Manutenção da acreditação de metodologias Metodologias acreditadas 10 

Coordenar as atividades dos biotérios Biotérios sob coordenação 3 

Melhorar a monitorização da informação sobre resistências aos 
antimicrobianos (QUAR) 

Relatório de notificação laboratorial de micro-
organismos multirresistentes 

3 

Assegurar e promover a vigilância epidemiológica e a 
monitorização da infeção por VIH/SIDA (QUAR) 

Notificação periódica de casos de infeção por 
Vírus da Imunodeficiência Humana 

12 

Relatórios de notificação de casos de infeção por 
Vírus da Imunodeficiência Humana 

2 

 

A proposta de quadro de pessoal para o DDI contempla 119 postos de trabalho, distribuídos pelos grupos 

profissionais que se encontram abaixo elencados. 

 

Grupo Profissional DDI 

Técnicos Superiores  9 

Assistentes Técnicos 10 

Assistentes Operacionais 22 

Investigação científica 22 

Técnicos superiores de saúde 23 

Técnicos de diagnóstico e terapêutica 33 

Total 119 

 
 

Em anexo encontram-se o quadro com os objetivos operacionais, indicadores e metas definidos para o DDI. 
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_4.3 Departamento de Epidemiologia 

 
 

Ao Departamento de Epidemiologia (DEP) compete:  

a) Promover a identificação de necessidades de conhecimento nos domínios da observação em saúde, da 

vigilância epidemiológica, de investigação epidemiológica, incluindo epidemiologia clínica e 

investigação em serviços de saúde; 

b) Desenvolver, gerir e manter instrumentos de observação em saúde e sistemas de vigilância 

epidemiológica, quer por iniciativa própria quer em colaboração com outros departamentos do INSA, I. 

P., ou entidades externas; 

c) Produzir indicadores referentes aos estados de saúde e de doença da população e os respetivos 

determinantes, bem como para a vigilância epidemiológica; 

d) Realizar investigação epidemiológica, incluindo de epidemiologia clínica e investigação em serviços de 

saúde; 

e) Realizar previsões e delinear cenários sobre a ocorrência de situações ou eventos de saúde ou de 

doença. 

 

O DEP tendo em conta as suas atribuições, reconhecidas nos Estatutos do INSA, I.P. e a conclusão do Plano de 

Desenvolvimento Estratégico do Instituto definiu como objetivos operacionais para 2013: 

 

OOP Indicador  Meta 

Participar no Registo Europeu de Anomalias Congénitas (EUROCAT) 
(QUAR) 

Participação em grupo de trabalho internacional  1 

Transmissão da base de dados nacional validada 
ao EUROCAT - ano 2011 (em meses) (QUAR) 

11 

Manter atualizado o Registo Nacional de Anomalias Congénitas 
(RENAC) (QUAR) 

Atualização da base de dados de 2012 (em meses) 
(QUAR) 

11 

Elaboração do relatório do RENAC com dados de 
2000 a 2010 (em meses) (QUAR) 

11 

Participar na Joint Action Monitoring Injury In Europe (JAMIE) 

Participação em grupos de trabalho internacional 1 

Validação de bases de dados (2012) utilizadas em 
redes internacionais 

1 

Assegurar a gestão e reforçar o sistema de vigilância EVITA 
(Epidemiologia e Vigilância dos Traumatismos e Acidentes) 

Expansão da amostra (em %) 100% 

Disponibilizar base de dados na internet (em %) 100% 

Gerir o sistema de vigilância ÍCARO (Importância do Calor, 
Repercussões sobre os Óbitos), assegurando a vigilância diária do 
impacto do calor sobre a mortalidade 

Emissão de boletins de vigilância epidemiológica 126 

Planear o 5º Inquérito Nacional de Saúde em colaboração com o 
INE e com a DGS (INS 2014-2015) 

Elaboração de proposta de Plano de trabalho 1 

Implementação e desenvolvimento do Biobanco Terminar Roadmap (em %) 100% 

Desenvolver estudos que gerem conhecimento pertinente à 
avaliação do PNS, nomeadamente alguns determinantes da saúde 
(estado geral de saúde, estilos de vida, acidentes domésticos e de 
lazer) 

Elaboração de relatórios 3 

Manutenção da plataforma RIOS_Rede de Informação e 
Observação em Saúde 

 Acesso ativo (em meses) 11 

Gerir a rede “Médicos-Sentinela”: assegurar a manutenção e 
reforço do sistema 

Organização de reunião anual 1 

Assegurar a vigilância epidemiológica da gripe em Portugal 
(componente clínica) 

Emissão de boletins de vigilância epidemiológica 52 

Assegurar a gestão do Sistema de Vigilância Diária da Mortalidade 
(VDM) 

Emissão de boletins de vigilância epidemiológica 240 

Desenvolver o projeto “Public Health Capacity: piloting Self 
Assessment Tool OMS/Europe” 

Organização de workshop / fórum de discussão  1 
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OOP Indicador  Meta 

Desenvolver o Projeto "Policy Instruments and Tools"  Elaboração de relatórios 1 

Desenvolver o Projeto "Public Health Governance" 
Realização de meeting com elaboração de 
glossário 

2 

Desenvolver o projeto "Envelhecimento e Violência" 

Relatório com os resultados do estudo da 
prevalência da violência contra as pessoas idosas 
na população portuguesa 

1 

Submissão de artigos científicos  3 

Obter evidência para a decisão em saúde pública através da 
utilização de instrumentos de observação, nomeadamente da 
amostra de famílias portuguesas “Em Casa Observamos Saúde” 
ECOS (QUAR) 

Elaboração do relatório científico e de gestão 
«Vacinação antigripal da população portuguesa, 
em 2012-2013: cobertura e algumas 
características do ato vacinal» (em meses) 
(QUAR) 

9 

Utilizar o painel de famílias ECOS em 2013 Vagas realizadas 3 

Desenvolver o Projeto “EUROEVA - Componente Portuguesa do 
projeto I-MOVE 2011/2012” (Monitoring influenza vaccine 

effectiveness during influenza seasons and pandemics in the 

European Union) 

Publicação de relatórios científicos 1 

Projecto “HERA - Environmental risk assessment of contaminated 

estuarine"environment – a case study”.  
Comunicações e Posters em Encontros Científicos 1 

Continuidade do Projeto ““Gene-environment interactions in health 

and disease, a Portuguese survey” 
Submissão de artigos científicos  2 

Desenvolver um Estudo sobre Sinistralidade laboral no INS: 
acidentes de trabalho, acidentes in intinere e doenças profissionais 

Submissão de artigos científicos  1 

Desenvolver um estudo sobre Mesoteliomas como causa de 
internamento hospitalar 

Submissão de artigos científicos  1 

Iniciativa de oferta formativa no âmbito da investigação 
epidemiológica e saúde pública 

Cursos 3 

Manutenção de Grupos de Trabalho para desenvolvimento de 
áreas de interesse para investigação e posterior divulgação aos 
participantes dos dados e temas abordados 

Grupos de trabalho 3 

Desenvolver e dar continuidade à parceria INSA-HPA na 
Organização dos Programas Nacionais de Avaliação Externa da 
Qualidade em Microbiologia de Alimentos e Águas 

Esquemas 11 

Colaboração e participação em Grupos de Trabalho e Comissões 
técnicas, nacionais e/ou internacionais, implementação de 
inquéritos, sempre que solicitado e enquadrado no âmbito dos 
trabalhos desenvolvidos ou a desenvolver no âmbito do PNAEQ 

Participações 5 

Promover reuniões/ações de formação dirigidas aos laboratórios 
participantes nos programas das diferentes áreas do PNAEQ 

Iniciativas  4 

Gerir, atualizar e realizar a divulgação da informação 
disponibilizada no site do INSA referente ao PNAEQ nas áreas 
Microbiologia de Alimento, Águas e Área Clínica 

Atualizações 6 

Tratamento e divulgação de dados no âmbito da AEQ nas áreas 
Microbiologia de Alimentos e Águas 

Artigos/posters/comunicações orais 3 

Reforçar a oferta de serviços de avaliação externa da qualidade 
laboratorial junto dos agentes privados e públicos de saúde e 
estruturas associativas atinentes 

Programas/serviços disponibilizados 30 

Divulgação e promoção dos diferentes programas do PNAEQ a 
potenciais clientes nacionais e internacionais  

Ações promovidas 3 

Implementação da norma ISO 17043 Elaboração de relatório de monitorização 1 

Manter a satisfação dos participantes do PNAEQ em 70% de Muito 
Bom, Bom e Satisfatório 

Elaboração de relatório de avaliação da satisfação 
dos participantes 

1 

Monitorização da incidência da diabetes através dos médicos 
sentinela (QUAR) 

Reporte de novos casos de diabetes relativos ao 
ano 2012 (em meses) 

3 

 

 

A proposta de quadro de pessoal para o DEP contempla 16 postos de trabalho, distribuídos pelos grupos 

profissionais que se encontram abaixo elencados. 
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Grupo Profissional DEP 

Técnicos Superiores  5 

Informáticos 1 

Assistentes Técnicos 2 

Investigação científica 3 

Médicos 4 

Enfermeiros 1 

Total 16 

 
 

Em anexo encontram-se o quadro com os objetivos operacionais, indicadores e metas definidos para o DEP. 

 

 

 

_4.4 Departamento de Genética Humana 

 
 
Ao Departamento de Genética Humana (DGH) compete:  

a) Executar investigação e desenvolvimento nas modalidades relevantes, em linha com as prioridades 

estratégicas do Ministério da Saúde;  

b) Assegurar, no domínio da genética, as funções de laboratório nacional de referência; 

c)  Realizar rastreios e testes genéticos de base laboratorial e, em colaboração com o departamento de 

epidemiologia, a organização e gestão dos respetivos registos e coleções de produtos biológicos. 

 

Com o objetivo de responder às suas atribuições, reconhecidas nos Estatutos do INSA, I.P. e à conclusão do 

Plano de Desenvolvimento Estratégico do Instituto, o DGH definiu como objetivos operacionais para 2013: 

 

OOP Indicador  Meta 

Difundir a cultura científica na área da genética humana  
Elaborar e aprovar projeto para renascer a 
exposição - A procura do segredo dos genes 

1 

Reforçar as estratégias de acreditação de qualidade dos diferentes 
exames laboratoriais 

Submissão ensaios de genética humana ao IPAC 
para acreditação 

4 

Desenvolver I&D em doenças genéticas, genotoxicologia ambiental 
e genómica funcional 

Artigos em revistas internacionais com 
arbitragem científica 

25 

Reforçar as funções essenciais 

Análises realizadas na área da Citogenética (Pré-
Natal, pós-natal, oncológica e de citogenética 
molecular) 

1.150 

Análises de genética molecular no âmbito das 
patologias para as quais presta serviços 

1.250 

Realização de ações de formação a profissionais 
de saúde ou a estudantes 

3 

Avaliação do desempenho dos laboratórios que 
participam na avaliação externa da qualidade 
organizada pelo EMQN 

1 

Garantir a auto-sustentabilidade financeira 

Promoção de reuniões com profissionais de saúde 
de diferentes Unidades de Saúde 

2 

Elaboração de brochuras e folhetos para 
promoção de serviços 

2 

Realização de reuniões de divulgação da 
prestação de serviços com profissionais de saúde 
de diferentes Unidades de Saúde 

3 
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OOP Indicador  Meta 

Garantir a atividade prevista nos Programas Nacionais nos quais o 
INSA participa 

Amostras analisadas no âmbito do Programa 
Nacional de Diagnóstico Precoce 

85.000 

Colaboração na elaboração de relatórios relativos 
ao Programa Nacional de Diagnóstico Precoce 

1 

Expandir a prestação de serviços a novos testes genéticos em 
função das necessidades e prioridades da saúde (QUAR) 

Novos ensaios implementados na área de 
diagnóstico precoce (QUAR) 

3 

Novos ensaios implementados na área da 
genética humana (QUAR) 

2 

Efetuar o diagnóstico pré e pós-natal de doenças hereditárias do 
metabolismo 

Análises realizadas de diagnóstico/monitorização 8.000 

Assegurar a realização de serviços diferenciados de tipo 
laboratorial e clínico 

Ensaios de sequenciação de DNA e genotipagem 22.000 

Prestar serviços diferenciados em áreas científicas mais 
carenciadas ou inovadores 

Amostras realizadas 400 

Participar na divulgação do conhecimento e inovação produzida 
pela comunidade científica e outros públicos-alvo, em diferentes 
formatos 

Ações realizadas 2 

Promover o desenvolvimento e implementação de metodologias 
altamente especializadas em áreas inovadoras e ainda pouco 
utilizadas a nível nacional ou europeu (QUAR) 

Implementação da metodologia de next-

generation sequencing (QUAR) 
1 

Divulgar em públicos-alvo selecionados resultados científicos 
inovadores e aplicações nos cuidados de saúde e prevenção da 
doença 

Organização da 2ª edição do seminário 
internacional dedicado às aplicações da next-

generation sequencing na saúde pública 
1 

Melhorar os diálogos internos e externos - Desenvolver a 
colaboração internacional 

Relatórios de avaliação 1 

Ações realizadas 2 

Contribuir para as atividades previstas nos seguintes Programas de 
Saúde Prioritários: Doenças Oncológicas, Saúde Mental, Doenças 
Respiratórias, Doenças Cérebro-Cardiovasculares e Controlo do 
Tabagismo 

Ações realizadas 5 

 

 

A proposta de quadro de pessoal para o DGH contempla 74 postos de trabalho, distribuídos pelos grupos 

profissionais que se encontram abaixo elencados. 

 

Grupo Profissional DGH 

Técnicos Superiores  3 

Assistentes Técnicos 7 

Assistentes Operacionais 6 

Investigação científica 12 

Médicos  1 

Técnicos superiores de saúde 27 

Técnicos de diagnóstico e terapêutica 18 

Total 74 

 
 

Em anexo encontram-se o quadro com os objetivos operacionais, indicadores e metas definidos para o DGH. 
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_4.5 Departamento de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças Não Transmissíveis 

 
 
Ao Departamento de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças Não Transmissíveis (DPSPDNT) compete:  

a) A investigação dos determinantes biológicos, comportamentais e ambientais que contribuem para a 

promoção da saúde ou para o desencadeamento de doenças não transmissíveis, assim como para um 

melhor tratamento e prognóstico dos doentes, incluindo a organização e gestão das respetivas bases 

de dados e coleções de produtos biológicos; 

b) A avaliação diagnóstica do estado de saúde da população e da efetividade de intervenções no âmbito 

da promoção da saúde, produzindo evidência científica para a elaboração de linhas orientadoras com 

impacto em políticas públicas saudáveis; 

c)  A promoção e divulgação da cultura científica, contribuindo para melhorar a literacia em saúde do 

cidadão, e a capacitação de investigadores e profissionais de saúde; 

d) A aplicação de resultados de investigação e a implementação de novas metodologias em áreas de 

referência, com vista ao diagnóstico e prevenção de doenças não transmissíveis. 

 

 

Com o objetivo de responder às suas atribuições, reconhecidas nos Estatutos do INSA, I.P. e à conclusão do 

Plano de Desenvolvimento Estratégico do Instituto, o DPSPDNT definiu como objetivos operacionais para 2013: 

 

OOP Indicador  Meta 

Desenvolver investigação em promoção da saúde: delinear um 
projeto de investigação-ação com foco nas causas e fatores 
modificadores de resultados em saúde na população, para o 
contexto local 

Projetos apresentados 2 

Desenvolver projetos de investigação em epidemiologia nutricional Projetos em desenvolvimento 7 

Elaborar suportes de informação e de divulgação do conhecimento 
científico junto da população (ex: brochuras, factsheets…) 

Suportes de informação produzidos  4 

Desenvolver projetos de investigação na área das doenças cérebro 
e cardiovasculares 

Projetos em desenvolvimento 3 

Desenvolver projetos de investigação na área da saúde mental Projetos em desenvolvimento 3 

Desenvolver projetos de investigação/translação em 
farmacogenética e monitorização de fármacos 

Projetos em desenvolvimento 1 

Desenvolver projetos de observação e vigilância na população 
portuguesa em curso com componente laboratorial 

Estudos epidemiológicos  4 

Promover o desenvolvimento de competências em saúde pública e 
biomedicina 

Alunos de pós-graduação e pós-doutorandos 10 

Apoiar os Programas Nacionais Prioritários Novos projetos 1 

Colaborações em redes internacionais na área da prevenção das 
doenças não transmissíveis 

Redes de investigação 3 

Produzir conhecimento visando a elaboração de documentos nos 
domínios de competência do INSA que possibilitem as melhores 
decisões em saúde pública 

Relatórios/artigos científicos 2 

Divulgar o conhecimento científico Publicações científicas  13 

Promover a participação ativa dos investigadores e formandos em 
conferências da especialidade, com apresentação de trabalhos. 

Trabalhos apresentados 20 

Implementar e desenvolver o Biobanco Terminar Roadmap (em %) 100 

Garantir a atividade laboratorial prevista nos Programas Nacionais 
nos quais o INSA participa 

Testes de rastreio e confirmação laboratorial no 
âmbito das hemoglobinopatias 

600 

Prestar serviços diferenciados em áreas científicas mais 
carenciadas ou inovadoras 

Novos ensaios implementados  4 

Promover a divulgação dos serviços em áreas inovadoras e de 
maior diferenciação 

Iniciativas de divulgação 2 
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OOP Indicador  Meta 

Potenciar o aumento das receitas próprias através da promoção 
dos serviços existentes 

Elaboração de brochuras e folhetos para 
promoção de serviços 

2 

Promover a oferta formativa interna 
Iniciativas de oferta formativa organizadas 
internamente 

9 

Promover a oferta formativa externa 
Workshops para clínicos gerais e especialistas nas 
áreas prioritárias da saúde 

4 

Promover a divulgação da cultura científica Iniciativas para público em geral 5 

Promover a formação profissional Estágios na área de atividade do departamento 5 

Participar em programas de formação e reuniões científicas em 
áreas de especialização do departamento 

Palestras proferidas por convite 6 

Aprofundar competências no âmbito do Health Impact Assessment 
(HIA)  

Desenvolver mecanismos de implementação de 
HIA 

1 

 

A proposta de quadro de pessoal para o DPSPDNT contempla 38 postos de trabalho, distribuídos pelos grupos 

profissionais que se encontram abaixo elencados. 

 

Grupo Profissional DPSPDNT 

Técnicos Superiores  2 

Assistentes Técnicos 1 

Assistentes Operacionais 2 

Investigação científica 3 

Médicos  1 

Técnicos superiores de saúde 14 

Técnicos de diagnóstico e terapêutica 15 

Total 38 

 
 

Em anexo encontram-se o quadro com os objetivos operacionais, indicadores e metas definidos para o 

DPSPDNT. 

 

 

 

_4.6 Departamento de Saúde Ambiental 

 
 
Ao Departamento de Saúde Ambiental (DSA) compete:  

a) Estudar os fatores de risco de natureza ambiental e ocupacional com impacto na saúde humana, numa 

perspetiva preventiva e de proteção relativamente à exposição; 

b) Promover a elaboração de planos de contingência para situações de emergência na área da saúde 

ambiental e ocupacional, incluindo a comunicação do risco;  

c) Promover redes temáticas e parcerias, incrementando a colaboração interinstitucional, quer a nível 

nacional, quer internacional;  

d) Propor medidas corretivas ou preventivas de apoio à decisão técnica e de política de saúde na área da 

saúde ambiental e ocupacional;  



_Plano de Ação 2013 

 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP                                                                                                                            31 | 74 

e) Identificar as necessidades de investigação e desenvolvimento em saúde ambiental e ocupacional, 

estabelecendo as respetivas prioridades, de acordo com as prioridades e estratégicas nacionais e 

internacionais, nomeadamente as fixadas pelo Ministério da Saúde. 

 

Com o objetivo de responder às suas atribuições, reconhecidas nos Estatutos do INSA, I.P. e à conclusão do 

Plano de Desenvolvimento Estratégico do Instituto, o DSA definiu como objetivos operacionais para 2013: 

 

OOP Indicador  Meta 

Prestar serviços diferenciados em áreas científicas mais 
carenciadas ou inovadoras 

Novos ensaios analíticos implementados 8 

Identificar, propor e reforçar parcerias com 
entidades públicas ou privadas para a prestação 
de serviços em domínios prioritários da saúde 
pública 

2 

Realização de estágios de formação/ visitas de 
estudo para estudantes e profissionais de saúde  

3 

Desenvolver capacidades e competências dos laboratórios tendo 
em vista o reforço da função de referência  

Acreditação de novos ensaios analíticos 8 

Manutenção de acreditação dos ensaios 
analíticos 

152 

Desenvolver investigação em saúde pública, em clínica e em 
serviços de saúde 

Projetos de I&D em desenvolvimento 15 

Publicações efetuadas 8 

Orientação de teses de mestrado ou 
doutoramento   

4 

Desenvolver medidas com interesse para a saúde pública  

Participação em comissões técnicas / grupos de 
trabalho  

4 

Lançamento de um inquérito para avaliação dos 
hábitos de consumo de água 

1 

Iniciativas de divulgação do conhecimento 
científico dirigidas à comunidade em geral 

5 

Reporte atempado da informação laboratorial 
relativa à vigilância epidemiológica da Doença dos 
Legionários na sua componente ambiental (em %) 

100 

Novas estirpes de Legionella de origem humana e 
ambiental tipadas (em %) 

80 

Potenciar o aumento das receitas próprias através da promoção 
dos serviços existentes 

Iniciativas de oferta formativa organizadas  10 

Análises realizadas   515 

Folhetos distribuídos a potenciais clientes  1 

Melhorar os diálogos interno e externo 

Iniciativas de divulgação do conhecimento 
científico dirigidas à comunidade em geral 

1 

Elaboração de folhetos informativos de forma a 
promover a satisfação de clientes 

2 

Assegurar a produção, recolha, compilação e transmissão de dados 
analíticos sobre ocorrência de contaminantes em águas 
subterrâneas  

Transmissões de dados à EU 1 

Obter evidência para a decisão em saúde pública através do 
reporte de informação laboratorial 

Produção de conhecimento visando a elaboração 
de documentos nos domínios de competência do 
INSA que possibilitem melhores decisões em 
Saúde Pública 

2 

Melhorar a qualificação dos recursos humanos  
Formação de recursos humanos (% de 
colaboradores com formação)  

70 

Realizar iniciativas de divulgação do conhecimento científico 
dirigidas a comunidade científica 

Congressos /conferências Internacionais 2 

 
Participação em Comissões Técnicas no domínio 
da referência 

5 

Participar na organização de programas de avaliação externa da 
qualidade em colaboração com o PNAEQ 

Programas de avaliação externa da qualidade 2 

Difundir a cultura científica visando grupos alvo prioritários  Participação em iniciativas de divulgação 6 
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A proposta de quadro de pessoal para o DSA contempla 52 postos de trabalho, distribuídos pelos grupos 

profissionais que se encontram abaixo elencados. 

 

Grupo Profissional DSA 

Técnicos Superiores  5 

Assistentes Técnicos 4 

Assistentes Operacionais 5 

Investigação científica 5 

Técnicos superiores de saúde 14 

Técnicos de diagnóstico e terapêutica 19 

Total 52 

 
 

Em anexo encontram-se o quadro com os objetivos operacionais, indicadores e metas definidos para o DSA. 

 

 

_4.7 Direção de Gestão de Recursos Humanos 

 

À Direção de Gestão de Recursos Humanos (DGRH) compete:  

a) Proceder à gestão e administração dos recursos humanos, desenvolvendo as metodologias e os 

instrumentos de planeamento que permitam a gestão previsional daqueles recursos;  

b) Sistematizar as políticas de recursos humanos tendo em vista a manutenção atualizada do manual de 

recursos humanos;  

c) Promover a identificação de competências críticas, para as diferentes áreas de atividade do INSA, I. P., 

tendo em vista a progressiva gestão por competências;  

d) Elaborar, coordenar e acompanhar os programas de formação interna;  

e) Assegurar a atualização das bases de dados de recursos humanos do INSA, I. P.;  

f) Elaborar o balanço social;  

g) Implementar e gerir o sistema de avaliação e gestão de desempenho;  

h) Desenvolver e manter os conteúdos do portal de recursos humanos;  

i) Promover e assegurar a comunicação interna das políticas e processos de recursos humanos; Prestar 

apoio aos bolseiros de investigação, desenvolvimento tecnológico ou de formação conexa com essas 

áreas;  

j) Organizar os processos de candidatura a bolsas Ricardo Jorge;  

k) Executar as atividades de expediente geral e distribuição de correspondência;  

l) Organizar e manter o arquivo geral do INSA, I. P.;  

m) Coordenar e assegurar as atividades de estafeta, internas e externas;  

n) Assegurar o atendimento telefónico;  

o) Gerir a frota automóvel e garantir o seu funcionamento. 
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Com o objetivo de responder às suas atribuições, reconhecidas nos Estatutos do INSA, I.P., à conclusão do 

Plano de Desenvolvimento Estratégico do Instituto, e ao relatório da auditoria ao Sistema de Controlo Interno, a 

DGRH definiu como objetivos operacionais para 2013: 

 

OOP Indicador  Meta 

Proceder á ocupação dos postos de trabalho previstos e não 
ocupados através de figuras como o procedimento concursal ou a 
mobilidade interna ou ainda recurso a colocação de pessoal em 
SME 

Trabalhadores detentores de requisitos para 
mudança de carreira 

15 

Elaborar uma proposta de classificador de documentos a utilizar no 
INSA, I.P. com as metodologias exigidas pela DGLAB 

Implementação da 1ª fase (em %) 100 

Rever o manual de acolhimento de recursos humanos do INSA, I.P. Elaboração de manual (em %) 100 

Propor a celebração de contrato em carreira mais adequada aos 
trabalhadores com grau académico superior 

Levantamento do número de trabalhadores com 
grau académico superior (em %) 

100 

Gerir os contratos de Bolsa e celebrar novos contratos Novas bolsas 10 

Promover a formação (QUAR) 

Taxa de participação dos colaboradores do INSA, 
I.P. em ações de formação (em %) (QUAR) 

70 

Elaboração do Plano de Formação  1 

Assegurar a implementação do Plano de Gestão de Risco e de 
Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas (QUAR) 

Elaboração de relatórios periódicos de 
monitorização do Plano (QUAR) 

2 

Revisão do Plano (em %) 100 

 

 

 

A proposta de quadro de pessoal para a DGRH contempla 37 postos de trabalho, distribuídos pelos grupos 

profissionais que se encontram abaixo elencados. 

 

Grupo Profissional DGRH 

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa 1 

Técnicos Superiores  13 

Assistentes Técnicos 12 

Assistentes Operacionais 10 

Técnicos superiores de saúde 1 

Total 37 

 
 

Em anexo encontram-se o quadro com os objetivos operacionais, indicadores e metas definidos para o DGRH. 
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_4.8 Direção de Gestão de Recursos Financeiros 

 

À Direção de Gestão de Recursos Financeiros (DGRF) compete:  

a) Elaborar o projeto de orçamento anual, analisar e controlar periodicamente a sua execução geral e por 

unidades funcionais e propor alterações;  

b) Controlar a execução orçamental da despesa;  

c) Controlar o sistema contabilístico que identifica analiticamente os custos e proveitos associados às 

unidades funcionais;  

d) Assegurar o registo de todos os factos relevantes em termos orçamentais e contabilísticos, 

nomeadamente os procedimentos contabilísticos inerentes ao sistema de contabilidade geral e 

analítica;  

e) Organizar, elaborar e manter atualizados os registos patrimoniais e contabilísticos;  

f) Garantir o cumprimento das obrigações fiscais;  

g) Efetuar a gestão de fundos, proceder à cobrança das receitas e taxas provenientes da sua atividade e 

ao pagamento das despesas;  

h) Promover a constituição, reconstituição e liquidação de fundos permanentes;  

i) Efetuar a gestão das receitas;  

j) Emitir autorizações de pagamento;  

k) Elaborar a conta de gerência e o relatório de gestão anual;  

l) Elaborar análises económico -financeiras;  

m) Promover a cobrança atempada de receitas e efetuar o seu depósito regular;  

n) Elaborar os processos de aquisição;  

o) Assegurar a gestão administrativa dos procedimentos em conformidade com a lei;  

p) Assegurar a gestão financeira dos projetos de investigação do INSA, I. P.;  

q) Colaborar na execução dos contratos de empreitada, de fornecimento de bens e serviços, locação e 

assistência técnica;  

r) Manter atualizado o inventário de bens móveis e imóveis afetos à instituição;  

s) Efetuar a gestão previsional de bens consumíveis necessários às atividades do INSA, I. P., em 

articulação com os respetivos serviços;  

t) Assegurar a gestão de stocks dos bens necessários à atividade do INSA, I. P.;  

u) Proceder à armazenagem dos bens e à sua distribuição pelos serviços;  

v) Coordenar a atividade de prestação de serviços a pessoas singulares e coletivas públicas ou privadas, 

assegurando a entrega de resultados, relatórios e pareceres às mesmas; 

w) Assegurar colheitas, receção e triagem de produtos para análise nas áreas de intervenção do INSA, I. 

P.; 

x) Assegurar a execução de contratos, acordos e figuras afins relacionados com a prestação de serviços;  

y) Assegurar a divulgação interna da informação geral que respeite a matéria da sua competência. 
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Com o objetivo de responder às suas atribuições, reconhecidas nos Estatutos do INSA, I.P., à conclusão do 

Plano de Desenvolvimento Estratégico do Instituto, ao relatório da auditoria ao Sistema de Controlo Interno, e 

ao relatório do grupo de trabalho do PREMAC, a DGRF definiu como objetivos operacionais para 2013: 

 

OOP Indicador  Meta 

Assegurar a realização da orçamentação com os Departamentos 
Técnico-científicos baseado em metas de desempenho 

Realização de orçamentos anuais por 
Departamento Técnico Cientifico 

6 

Elaboração de reporte trimestral da execução 
orçamental ao Conselho Diretivo 

4 

Assegurar a gestão eficiente do orçamento do INSA e respetiva 
prestação de contas 

Elaboração de relatórios de controlo orçamental 
até dia 20 do mês n+1  

12 

Melhorar o desempenho económico-financeiro 

Manter o Prazo Médio de Pagamento a 
Fornecedores (em dias) (QUAR) 

90 

Elaboração trimestral de relatório de avaliação 
económico-financeira até ao dia 25 do mês n+1 

4 

Desenvolver procedimentos de aquisição de bens e serviços com 
vista à redução de custos 

Taxa de poupança gerada 3 

Melhorar a gestão do património 
Atualização do cadastro dos bens imobilizados 
(em %) 

100 

Aumentar a qualificação e as competências dos trabalhadores da 
DRF 

Trabalhadores abrangidos por ações de formação 
(em %) 

70 

Horas de formação frequentadas por trabalhador 
(valor médio) 

20 

 

 

A proposta de quadro de pessoal para o DGRF contempla 48 postos de trabalho, distribuídos pelos grupos 

profissionais que se encontram abaixo elencados. 

 

Grupo Profissional DGRF 

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa 1 

Técnicos Superiores  4 

Assistentes Técnicos 31 

Assistentes Operacionais 6 

Técnicos superiores de saúde 1 

Técnicos de diagnóstico e terapêutica 3 

Contabilista 2 

Total 48 

 

 

Em anexo encontram-se o quadro com os objetivos operacionais, indicadores e metas definidos para a DGRF. 
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_4.9 Direção de Gestão de Recursos Técnicos 

 

À Direção de Gestão de Recursos Financeiros (DGRT) compete:  

a) Assegurar a receção, registo, classificação e catalogação de toda a documentação técnico -científica do 

INSA, I. P.;  

b) Organizar e manter o arquivo técnico -científico do INSA, I. P.;  

c) Organizar e manter um sistema de documentação e informação técnico -científica;  

d) Velar pelo espólio bibliográfico do INSA, I. P., propondo, para o efeito, as medidas necessárias à sua 

conservação e recuperação;  

e) Promover a divulgação do espólio bibliográfico do INSA, I. P., apoiando, na área da pesquisa, todos os 

utilizadores;  

f) Promover a cooperação com outras instituições de documentação e informação técnico -científica, em 

especial na área da saúde;  

g) Zelar pelo arquivo documental histórico do INSA, I. P.;  

h) Gerir a atividade editorial do INSA, I. P.;  

i) Garantir o funcionamento e gerir a reprografia;  

j) Gerir a rede informática do INSA, I. P., e as aplicações e equipamentos necessários ao seu 

funcionamento;  

k) Implementar e assegurar a articulação e integração em rede das aplicações informáticas;  

l) Assegurar as infraestruturas tecnológicas adequadas aos serviços do INSA, I. P., e fazer a respetiva 

gestão;  

m) Participar no desenvolvimento de aplicações informáticas necessárias ao desempenho das atribuições 

do INSA, I. P.;  

n) Prestar apoio técnico e formativo aos utilizadores das tecnologias de informação e comunicação;  

o) Gerir e garantir a manutenção da rede de telecomunicações de dados e de voz;  

p) Assegurar tecnicamente o funcionamento do site do INSA, I. P.;  

q) Assegurar e avaliar as infraestruturas necessárias à instalação de equipamentos em todos os edifícios 

do INSA, I. P., bem como o seu adequado funcionamento;  

r) Coordenar os procedimentos relativos à manutenção das instalações técnicas especiais, equipamentos, 

edifícios, parques e jardins do INSA, I. P.;  

s) Acompanhar a fiscalização de obras realizadas no INSA, I. P., por entidades externas;  

t) Apoiar os restantes serviços no lançamento de concursos e apreciação de propostas que tenham por 

objetivo a realização de obras ou contratos de aquisição, manutenção ou conservação de instalações e 

equipamentos;  

u) Assegurar a exploração otimizada das instalações técnicas especiais, bem como promover a eficiência 

energética;  

v) Prestar assessoria técnica em matérias atinentes às instalações e equipamentos tendo presente a 

promoção do ambiente;  

w) Incentivar e propor a celebração de contratos, acordos e figuras afins com entidades públicas ou 

privadas, nacionais ou estrangeiras, acompanhando a respetiva execução;  

x) Apoiar os processos de contratualização interna;  
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y) Produzir informação mensal sobre o acompanhamento dos contratos e dos processos de 

contratualização interna;  

z) Assegurar a coordenação dos projetos do INSA, I. P., com apoios comunitários. 

 

 

Com o objetivo de responder às suas atribuições, reconhecidas nos Estatutos do INSA, I.P., à conclusão do 

Plano de Desenvolvimento Estratégico do Instituto, ao relatório da auditoria ao Sistema de Controlo Interno, e 

ao relatório do grupo de trabalho do PREMAC, a DGRT definiu como objetivos operacionais para 2013: 

 

OOP Indicador  Meta 

Desenvolver o Projeto EFSA (European Food Safety Autority) Desenvolvimento do projeto (em %) 100 

Desenvolver o Portal do Colaborador Desenvolvimento do projeto (em %) 100 

Melhorar as condições de utilização do Sistema de Gestão 
Documental (EMC Documentum) 

Reformulação do interface de utilização (em %) 100 

Ações de formação 10 

Adquirir Software de Gestão de Imobilizado e Controlo de 
Equipamentos 

Apresentação de proposta ao CD 1 

Restruturar o parque de impressoras do INSA, IP 
Centralização e uniformização do parque de 
impressoras (em %) 

100 

Melhorar interligação de sistemas: faturação (SIGALIS) e 
contabilidade (SIDC) 

Desenvolvimento de interface (em %) 100 

Melhorar das condições técnicas dos DataCenters Apresentação de proposta ao CD 1 

Adquirir Software de Gestão de Armazéns e Aprovisionamento Apresentação de proposta ao CD 1 

Elaborar Planos de manutenção de infraestruturas técnicas e 
equipamentos 

Planos de manutenção  15 

Avaliar e melhorar a gestão dos contratos de manutenção e 
assistência técnica com fornecedores 

Redução do número de contratos com 
fornecedores (em %) 

15 

Elaborar Manual de Boas Práticas de Eficiência Energética Apresentação de proposta ao CD 1 

Elaborar plano para a desocupação do edifício LEMES e integrar os 
respetivos laboratórios, equipamentos e gabinetes nos edifícios 
principais e DSA 

Apresentação de Plano ao CD 1 

 

 

Relativamente à atividade da biblioteca foram definidos os seguintes objetivos operacionais para 2013: 

 

OOP Indicador  Meta 

Assegurar o tratamento documental das novas aquisições e o 
tratamento retrospetivo do fundo patrimonial, garantindo o acesso 
às coleções e aos recursos disponíveis, e a resposta a pedidos de 
informação 

Tratamento de obras adquiridas (compra, oferta e 
permuta); Continuação do tratamento do fundo 
Antigo do INSA e do Espólio José Alberto de Faria, 
e dos trabalhos de integração dos fundos 
incorporados (em meses) 

11 

Consolidar a Biblioteca Digital do INSA, procedendo ao 
desenvolvimento do Repositório científico do INSA (open access) 
em colaboração com repositório científico nacional (RCAAP) e 
disponibilização de conteúdos patrimoniais 

Registo de estatística de downloads e consultas 
efetuadas no repositório 

4 

Atualizar e desenvolver o acervo documental do INSA de acordo 
com as necessidades de informação do INSA 

Propostas de renovação de assinaturas de 
revistas e de base de dados, e aquisições de 
manuais e normas técnicas (em meses) 

11 

Dar continuidade a medidas necessárias de conservação 
preventivas e recuperação do acervo 

Medidas de conservação do acervo 
(encadernação, restauro, transferências de 
suporte, desinfestação e limpeza) (em meses) 

11 

Promover a Biblioteca de Saúde Pública do INSA como centro de 
recursos de informação de referência e a capacitação dos 
utilizadores assegurando o apoio na área de formação de 
utilizadores 

Iniciativas de formação e de extensão cultural/ 
divulgação do acervo organizadas ou promovidas, 
com disponibilização de conteúdos web 

4 

Manter e reforçar parcerias com outros serviços de documentação, 
promovendo a partilha de informação e de recursos 

Colaboração com outros serviços da área da 
Saúde e da Educação (em meses) 

11 
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OOP Indicador  Meta 

Prosseguir com os trabalhos de organização e conservação do 
Arquivo Administrativo Histórico do INSA 

Colaboração em iniciativas arquivísticas de 
orientação estratégica para a Administração 
Central; Medidas de conservação preventiva da 
documentação (em %) 

90 

Promover a difusão da cultura científica do INSA através do 
desenvolvimento da política de publicações institucional e 
dinamização do catálogo de edições do INSA on-line (QUAR) 

Publicação do “Boletim Epidemiológico 
Observações” (QUAR) 

4 

 

  

A proposta de quadro de pessoal para o DGRT contempla 33 postos de trabalho, distribuídos pelos grupos 

profissionais que se encontram abaixo elencados. 

 

Grupo Profissional DGRT 

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa 1 

Técnicos Superiores  8 

Informáticos 5 

Assistentes Técnicos 10 

Assistentes Operacionais 8 

Técnicos superiores de saúde 1 

Total 33 

 

Em anexo encontram-se o quadro com os objetivos operacionais, indicadores e metas definidos para a DGRT. 

 

 

 

 

_4.10 Museu da Saúde 

 

Ao Museu da Saúde (MuS) compete:  

a) Proceder ao registo, inventariação e classificação do acervo que lhe está afeto, mantendo atualizados 

todos os registos documentais referentes às novas incorporações do espólio museológico;  

b) Conservar preventivamente o acervo museológico que lhe está afeto e zelar pela sua segurança, bem 

como propor ações ou medidas de restauro;  

c) Expor o acervo museológico que lhe está afeto, no âmbito do programa museológico superiormente 

definido;  

d) Divulgar o acervo museológico e promover a divulgação das suas atividades;  

e) Propor superiormente ações de incorporação de novos testemunhos patrimoniais que contribuam para 

o enriquecimento do acervo museológico. 

 

Com o objetivo de responder às suas atribuições, reconhecidas nos Estatutos do INSA, I.P., e à conclusão do 

Plano de Desenvolvimento Estratégico do Instituto, o Museu da Saúde definiu como objetivos operacionais para 

2013: 
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OOP Indicador  Meta 

Consolidar o inventário e documentação do acervo do Museu da 
Saúde (QUAR) 

Novos registos de inventário e estudo das peças 300 

Estruturar e normalizar a base de dados Manual de procedimentos do inventário 1 

Promover e divulgar o acervo museológico do Museu da Saúde 
através de ações de divulgação dirigidas à comunidade científica e 
à população em geral (QUAR) 

Exposições realizadas 2 

Estabelecimento de parcerias  2 

Apresentar mensalmente uma peça museológica  Peças divulgadas 12 

Ampliar os conteúdos da plataforma InWeb Registos 250 

Definir uma política de ações preventivas e de conservação dos 
bens patrimoniais 

Relatório de orientação técnica 1 

 

 

A proposta de quadro de pessoal para o Museu da Saúde contempla 1 postos de trabalho, distribuídos pelos 

grupos profissionais que se encontram abaixo elencados. 

 

Grupo Profissional MuS 

Assistentes Técnicos 1 

Total 1 

 

Em anexo encontram-se o quadro com os objetivos operacionais, indicadores e metas definidos para o Museu 

da Saúde. 

 
 
 
_4.11 Ações e Projetos Transversais 

 

Alguns dos objetivos operacionais definidos para 2013 são transversais a todo o Instituto, pelo que não foram 

incluídos nos planos de ação das unidades orgânicas, mas sim neste capitulo especialmente dedicado a estes 

objetivos.  

 

OOP Indicador  Meta 

Elaborar concurso de projetos de I&D no âmbito dos Programas 
Nacionais Prioritários de saúde 

Concursos  1 

Simplificar o processo de gestão de projetos 
Novo formulário de reembolso de despesas no 
âmbito de projetos de I&D 

1 

Elaborar pedidos de pagamento de projetos  Pedidos de Pagamento 38 

Desenvolver a investigação estratégica (QUAR) 
Projetos de I&D a iniciar no ano 15 

Realização do Fórum de Investigação e 
Desenvolvimento em Saúde 

1 

Definir agenda de investigação no âmbito dos Programas 
Prioritários (QUAR) 

Divulgação de lista de prioridades de investigação 
(em meses) 

3 

Elaborar o Plano de Comunicação e Marketing do INSA 
Identificação de clientes e promover a sua 
aproximação com o INSA 

4 

Gerir, acompanhar e implementar melhorias no âmbito do website 
do INSA e em ferramentas Web 2.0 

Reformulação do website 1 

Gerir e apoiar os contatos com os órgãos de comunicação social 
Pedidos recebidos e contatos estabelecidos com 
Comunicação Social 

150 

Promoção da difusão da cultura científica do INSA (QUAR) 

Organização de eventos de promoção do 
conhecimento e cultura científica 

6 

Organização de Seminários sobre Políticas e 
Sistemas de Saúde, e outras iniciativas, dirigidas 
ao público interno e externo 

3 

Estabelecer parcerias direcionadas ao público escolar potenciando 
a literacia em saúde 

Realização do projeto de Difusão da Cultura 
Cientifica submetido para financiamento (Agência 
Ciência Viva) 

1 
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OOP Indicador  Meta 

Fortalecer a cooperação com a CPLP através do desenvolvimento 
da Rede de informação em saúde ePORTUGUÊSe (QUAR) 

Disponibilizar a informação sobre as iniciativas de 
saúde em Portugal nas plataformas de 
comunicação da Rede, espelhado através da 
emissão semestral de relatórios 

2 

 Promover a satisfação dos profissionais e clientes (QUAR) 
Relatórios referentes a avaliação da satisfação 
dos clientes e reclamações 

2 

Melhorar a articulação em matéria de relações internacionais 
(QUAR) 

Cumprimento dos prazos de resposta aquando do 
pedido de emissão de parecer (em %) 

80 

Divulgação e atualização permanente das 
atividades de representação internacional (em %) 

85 

Apoiar os Órgãos do INSA e as relações bilaterais com vista ao 
fomento de parcerias estratégicas 

Promoção, organização e acompanhamento de 
iniciativas 

3 

Melhorar o funcionamento da central de recolha de resíduos Requalificar a central (em meses) 11 

Identificar as necessidades de melhoria das instalações do INSA, 
particularmente ao nível das condições de segurança e de 
funcionamento dos laboratórios 

Inspeção de laboratórios (em %) 100 

Implementar um conjunto de boas práticas a nível de todas as suas 
atividades científicas e de administração, garantindo também 
adequada higiene, segurança e bem-estar dos seus profissionais, 
promovendo comportamentos éticos e saudáveis, respeito 
ambiental, responsabilidade social, entre outros 

Ações a realizar 6 

Dar continuidade à formação dos recursos humanos na área da 
Segurança cumprindo os requisitos legais  

Ações a realizar 4 

Alargar o Plano Estratégico de Biossegurança aos serviços 
desconcentrados do INSA 

Implementação do Plano nos serviços 
desconcentrados (em %) 

50 

Implementar a contratualização com os Departamentos Técnico-
Científicos 

Apuramento dos custos das análises realizadas 
pelos DTC (em meses) 

10 

Harmonizar os procedimentos internos relativamente ao 
relacionamento do INSA com os utentes/clientes 

Produção e revisão de procedimentos e 
impressos 

3 

Caraterizar a capacidade instalada quanto aos recursos humanos, 
técnicos e financeiros dos DTC 

Produção de relatórios 6 

Avaliar o Plano de Desenvolvimento Estratégico 2008-2012 Produção de relatórios 1 

Desenvolver ações de formação na área da Qualidade para 
implementação de um SGQ a nível das direções 

Ações a realizar 2 

Aumentar o número de ensaio acreditados Ensaios a acreditar em 2013, propostos pelo INSA 40 

Melhorar o Sistema de Gestão da Qualidade do INSA  
Auditorias internas ao Sistema de Gestão da 
Qualidade do INSA  

30 

Implementar um Sistema de Gestão da Qualidade nas direções de 
serviço do INSA 

Ações a realizar junto das direções de serviço  4 

Promover a oferta formativa (QUAR) 
Gerar receita com oferta formativa (em milhares 
de euros) 

60.000 

Consolidar e alargar a colaboração com outras entidades  
Criação e revisão de protocolos e acordos de 
colaboração 

2 

Certificar o INSA (oferta formativa) 
Elaboração da documentação necessária para a 
certificação  

1 

 

 

_4.12 Oferta Formativa do INSA, I.P. 

 

O Plano de Oferta Formativa (POF) do INSA, I.P. para 2013 apresenta um conjunto de iniciativas de 

(in)formação nas várias áreas técnico-científicas do Instituto. Prevê a reedição de ações desenvolvidas com 

sucesso em anos anteriores e novas ações, com ênfase acrescida na dimensão prática da formação. Em 2013, o 

POF contará com o apoio da plataforma eletrónica Moodle do INSA, I.P. para reforçar as aprendizagens 

presenciais.  

 

De seguida encontram-se elencadas algumas das iniciativas previstas para 2013: 

• Workshop “Segurança Alimentar – o risco de comer sem perigo”  
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• Workshop “Rotulagem - Novidades na prestação de informação ao consumidor” 

• Biossegurança em Laboratórios de Nível 2 e 3  

• Diagnóstico laboratorial de infeções gastrintestinais de etiologia viral, bacteriana e parasitária  

• II Simpósio “Diagnóstico laboratorial diferenciado de doenças infeciosas” 

• II Workshop de Micologia  

• III Workshop de Biossegurança 

• Métodos moleculares de diagnóstico de doenças infeciosas (PCR e PCR em tempo real) 

• Revive-Carraças  

• Revive-Mosquitos  

• Transporte de substância infeciosas 

• Epidemiologia e bioestatística aplicada à investigação em saúde 

• Um dia com o diagnóstico precoce 

• Next Generation Sequencing Meeting - 2013 

• Ambiente térmico  

• Amianto nos edifícios: localização, aplicação, risco e avaliação da exposição  

• Exposição profissional a agentes biológicos  

• Exposição profissional a agentes químicos  

• Avaliação dos níveis de iluminância de postos de trabalho no interior de edifícios 

• Qualidade do ar interior 

• Validação de métodos – determinação de agentes químicos no ar  

• Técnicas de colheita de água para consumo humano, de piscina e para pesquisa de Legionella 

• Controlo da qualidade da amostragem em águas e areias 

 

 

_4.13 Internacionalização do INSA, I.P.  

 

No que respeita ao reforço da internacionalização e à garantia dos compromissos internacionais do INSA: 

• Incrementar os mecanismos de cooperação internacional; 

• Intensificar a cooperação com a CPLP, com a UE e com outros países, através da criação de uma 

agenda de cooperação em saúde e da transferência de conhecimentos, nos domínios técnico e 

científico; 

• Fomentar a cooperação com a CPLP, com a UE e com outros países, através da celebração de 

protocolos de cooperação para o desenvolvimento de ações e projetos, nos domínios técnico e 

científico; 

• Garantir o cumprimento dos protocolos internacionais estabelecidos e a estabelecer; 

• Reforçar a participação em redes de informação e de investigação em saúde, com especial relevância 

para as europeias; 

• Potenciar sinergias para o reforço das redes de investigação em saúde com os países da CPLP; 

• Fomentar a prestação de serviços remunerados, nomeadamente de assessoria científica e técnica, a 

entidades dos sectores público, privado e social, a nível internacional.  
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_5. Conclusão 
 

O INSA, I.P., em 2008 definiu um Plano de Desenvolvimento Estratégico para os quatro anos seguintes. Este 

plano tem orientado todo o trabalho desenvolvido pelo Instituto, com especial enfoque na definição de 

objetivos anuais.  

 

Para o ano de 2013 o Conselho Diretivo do INSA, I.P. determinou que irá ser realizada a avaliação da 

implementação do plano, com o objetivo final de compreender a importância de um plano de desenvolvimento 

estratégico, na definição do rumo de uma instituição com as características do INSA, I.P.. O ano de 2013, será 

também para concluir algumas atividades relacionadas com o plano estratégico que, por diversos motivos, não 

foi possível finalizar em 2012. Neste sentido, o Plano de Ação de 2013 é o fechar de um ciclo que foi iniciado 

em 2008, e o reiniciar de um novo ciclo, com a preparação do novo plano de desenvolvimento estratégico do 

INSA, I.P.. 

 

O Instituto está empenhado em cumprir o seu Plano de Desenvolvimento Estratégico, não descurando as 

orientações estratégicas do Ministério da Saúde, e esta missão reflete-se na definição dos objetivos, indicadores 

e metas para 2013. Particularmente, no que concerne a definição de objetivos interinstitucionais, que pretende 

responder diretamente às orientações do Ministério da Saúde para 2013.  

 

Reitera-se que no Plano de Ação para 2013, o INSA, I.P., alinhou os seus objetivos operacionais com as 

orientações do Ministério da Saúde. No entanto é importante ressalvar que foi dedicada especial atenção ao 

cumprimento das orientações relacionadas com o Plano Nacional de Saúde e Programas de Saúde Prioritários, 

assim como as orientações relacionadas com a internacionalização da saúde. 

    

  



 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricar

_6. Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR 2013)
 

Neste capítulo apresenta-se o Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) do INSA, I.P. para 2013, de 

acordo com o previsto no art. 10º da Lei nº 66

 

Os indicadores de desempenho e respetivas metas propostas são consubstanciados através da estru

objetivos operacionais de carácter transversal a serem atingidos pelas unidades orgânicas do INSA, I.P. para 

2013. 

 

 

   

  

ANO: 2013 

Ministério da Saúde 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP

MISSÃO: Contribuir para ganhos em saúde pública através de atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico, atividade 
laboratorial de referência, observação da saúde e vigilância epidemiológica, bem como coordenar a avaliação externa da qualid
laboratorial, difundir a cultura científica, fomentar a capacitação e formação e ainda assegurar a prestação de serviços diferenciados, nos 
referidos domínios. DL Nº27/2012. 

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 

OE1 - Alinhar as prioridades do INSA com as prioridades da Saúde

OE2 - Reforçar as funções essenciais 

OE3 - Desenvolver a investigação científica 

OE4 - Garantir a auto-sustentabilidade financeira

OE5 - Melhorar os diálogos interno e externo 

OE6 - Modernizar os serviços administrativos 

OE7 - Melhorar a qualificação dos Recursos Humanos

OE8 - Reforçar a capacidade instalada 

OE9 - Reforçar a imagem 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS  

EFICÁCIA 

OOp1: Atualizar o Registo Nacional de Anomalias Congénitas (RENAC) (OE1) 

INDICADORES 2008

1 
Atualização da base de dados 
com dados de 2012 (em meses) 

n.a.

2 

Transmissão da base de dados 
nacional validada ao EUROCAT - 
ano 2011 (em meses) 

n.a.

3 

Elaboração do relatório do RENAC 
com dados de 2000 a 2010 (em 
meses) 

n.a.

OOp2: Obter evidência para a decisão em saúde 
instrumentos de observação (OE1) (R) 

INDICADORES 2008

4 

Elaboração do relatório sobre o 
estudo «Vacinação antigripal da 
população portuguesa, em 2012-
2013: cobertura e algumas 
características do ato vacinal» 
(em meses) 

n.a.

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP                                                                                                   

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR 2013) 

se o Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) do INSA, I.P. para 2013, de 

acordo com o previsto no art. 10º da Lei nº 66-B/2007. 

Os indicadores de desempenho e respetivas metas propostas são consubstanciados através da estru

objetivos operacionais de carácter transversal a serem atingidos pelas unidades orgânicas do INSA, I.P. para 
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ganhos em saúde pública através de atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico, atividade 
laboratorial de referência, observação da saúde e vigilância epidemiológica, bem como coordenar a avaliação externa da qualid

cultura científica, fomentar a capacitação e formação e ainda assegurar a prestação de serviços diferenciados, nos 

Alinhar as prioridades do INSA com as prioridades da Saúde 

sustentabilidade financeira 

Humanos 

    

OOp1: Atualizar o Registo Nacional de Anomalias Congénitas (RENAC) (OE1) (R) 

2008 2009 2010 2011 2012  Meta 2013 Tolerância

n.a. n.a. n.a. 5 11 11 1 

n.a. n.a. n.a. 11 11 11 1 

n.a. n.a. n.a. n.a. 11 11 1 

OOp2: Obter evidência para a decisão em saúde pública através da utilização de 

2008 2009 2010 2011 2012  Meta 2013 Tolerância

n.a. n.a. n.a. n.a. 9 9 1 
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se o Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) do INSA, I.P. para 2013, de 

Os indicadores de desempenho e respetivas metas propostas são consubstanciados através da estruturação de 

objetivos operacionais de carácter transversal a serem atingidos pelas unidades orgânicas do INSA, I.P. para 

  

  

ganhos em saúde pública através de atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico, atividade 
laboratorial de referência, observação da saúde e vigilância epidemiológica, bem como coordenar a avaliação externa da qualidade 

cultura científica, fomentar a capacitação e formação e ainda assegurar a prestação de serviços diferenciados, nos 

   45,0 

Peso:  20,0 

Tolerância Valor crítico Peso 

8 20% 

8 40% 

8 40% 

Peso:  15,0 

Tolerância Valor crítico Peso 

6 100% 
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OOp3: Monitorização da incidência da diabetes através dos médicos sentinela (OE1) 
(INSA/DGS) (R) 

Peso:  15,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012  Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso 

5 
Reporte de novos casos de 
diabetes relativos ao ano 2012 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3 1 1 100% 

OOp4: Expandir a prestação de serviços a novos testes genéticos em função das 
necessidades e prioridades da saúde (OE1) 

Peso:  5,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012  Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso 

6 
Novos ensaios implementados na 
área de diagnóstico precoce 

n.a. n.a. n.a. n.a. 13 3 1 13 50% 

7 
Novos ensaios implementados na 
área da genética humana  

n.a. n.a. n.a. n.a. 4 2 1 4 50% 

OOp5: Desenvolver a investigação estratégica (OE3) Peso:  5,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012  Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso 

8 Projetos de I&D a iniciar no ano n.a. n.a. 24 14 20 15 4 24 50% 

9 

Realização do Fórum de 
Investigação e Desenvolvimento 
em Saúde 

n.a. n.a. n.a. n.a. 1 1 0 2 50% 

OOp6: Definir agenda de investigação no âmbito dos PNS e dos Programas 
Prioritários (OE3) (INSA/DGS) (R) 

Peso:  15,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012  Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso 

10 
Divulgação de lista de prioridades 
de investigação (em meses) 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3 1 1 100% 

OOp7: Promover a formação (OE4 e OE7) Peso:  10,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012  Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso 

11 
Assegurar faturação com oferta 
formativa (em milhares de euros) 

n.a. n.a. n.a. 70 75 60 15 100 50% 

12 

Taxa de participação dos 
colaboradores do INSA, IP em 
ações de formação (em %) 

n.a. n.a. n.a. 
307 
RH 

70 70 10 100 50% 

OOp8: Melhorar a articulação em matéria de relações internacionais (OE5) 
(INSA/DGS) 

Peso:  10,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012  Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso 

13 

Colaboração e assessoria ao INSP 
de Angola e apresentação de 
relatório de evolução da 
cooperação (em meses) 

n.a. n.a. n.a. n.a. 11 11 1 7 50% 

14 

Cumprimento dos prazos de 
resposta aquando do pedido de 
emissão de parecer (em %) 

n.a. n.a. n.a. 100% n.a. 80% 20% 100% 50% 

15 

Divulgação e atualização 
permanente das atividades de 
representação internacional (em 
%) 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 85 10 100 25% 

OOp9: Assegurar a implementação do Plano de Gestão de Risco e de Prevenção da 
Corrupção e Infrações Conexas (OE6) 

Peso:  5,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012  Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso 

16 

Elaboração de relatórios 
periódicos de monitorização do 
Plano 

n.a. n.a. n.a. n.a. 2 2 0 4 100% 

EFICIÊNCIA        35,0 

OOp10: Assegurar as redes nacionais de referência/vigilância laboratorial (OE1) (R) Peso:  20,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012  Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso 

17 

Manter o número de redes 
nacionais de referência/vigilância 
laboratorial 

n.a. n.a. n.a. n.a. 7 10 2 14 100% 
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OOp11: Melhorar a monitorização da informação sobre resistências aos 
antimicrobianos (OE1) (INSA/DGS) (R) 

Peso:  20,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012  Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso 

18 

Relatório de notificação 
laboratorial de micro-organismos 
multirresistentes 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3 1 5 100% 

OOp12: Assegurar e promover a vigilância epidemiológica e a monitorização da 
infeção por VIH/SIDA (OE1) (R) 

Peso:  20,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012  Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso 

19 

Notificação periódica de casos de 
infeção por Vírus da 
Imunodeficiência Humana 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 12 2 24 50% 

20 

Relatórios de notificação de casos 
de infeção por Vírus da 
Imunodeficiência Humana 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2 0 4 50% 

OOp13: Assegurar a produção, recolha, compilação e transmissão de dados analíticos 
sobre ocorrência de substâncias químicas em alimentos (OE1) (R) 

Peso:  20,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012  Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso 

21 
Transmissões de dados à EFSA 
(European Food Safety Authority) 

n.a. n.a. n.a. 3 2 3 1 5 100% 

OOp14: Desenvolver instrumentos de vigilância epidemiológica na área dos géneros 
alimentícios (OE2) 

Peso:  5,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012  Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso 

22 

Lançamento de sistema online 
para recolha de dados químicos 
do controlo oficial dos géneros 
alimentícios 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 0 2 100% 

OOp15: Promoção da difusão da cultura científica do INSA (OE8 e OE9) Peso:  5,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012  Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso 

23 

Organização de eventos de 
promoção do conhecimento e 
cultura científica 

n.a. 3 5 6 8 6 2 9 20% 

24 

Organização de Seminários sobre 
Políticas e Sistemas de Saúde, e 
outras iniciativas, dirigidas ao 
público interno e externo 

n.a. n.a. 13 6 4 3 1 13 40% 

25 
Publicação do “Boletim 
Epidemiológico Observações”  

n.a. n.a. n.a. n.a. 3 4 1 6 40% 

OOp16: Fortalecer a cooperação com a CPLP através do desenvolvimento da Rede de 
informação em saúde ePORTUGUÊSe (OE5) (INSA/DGS) 

Peso:  10,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012  Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso 

26 

Disponibilizar informação sobre 
as iniciativas de saúde em 
Portugal nas plataformas de 
comunicação da Rede, espelhado 
através da emissão semestral de 
relatórios 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2 0 4 100% 

QUALIDADE        20,0 

OOp17: Promover o desenvolvimento e implementação de metodologias altamente 
especializadas em áreas inovadoras e ainda pouco utilizadas a nível nacional ou 
europeu (OE2) (R) 

Peso:  30,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012  Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso 

27 
Implementação da metodologia 
de next-generation sequencing 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 0 2 100% 

OOp18: Melhorar o desempenho económico-financeiro (OE4) Peso:  5,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012  Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso 

28 

Manter o Prazo Médio de 
Pagamento a Fornecedores (em 
dias)  

n.a. n.a. n.a. 177 90 90 10 75 100% 
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OOp19: Promover a satisfação dos profissionais e clientes (OE5 e OE6) (R) Peso:  30,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012  Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso 

29 

Relatórios referentes a avaliação 
da satisfação dos clientes e 
reclamações 

n.a. n.a. n.a. n.a. 1 2 0 6 100% 

OOp20: Promover e divulgar o acervo museológico do Museu da Saúde através de 
ações de divulgação dirigidas à comunidade científica e à população em geral (OE8 e 
OE9) (R) 

Peso:  30,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012  Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso 

30 Exposições realizadas n.a. n.a. n.a. n.a. 2 2 1 4 50% 

31 Estabelecimento de parcerias  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2 1 4 50% 

OOp21: Consolidar o inventário e documentação do acervo do Museu da Saúde (OE8 
e OE9) 

Peso:  5,0 

INDICADORES 2008 2009 2010 2011 2012  Meta 2013 Tolerância Valor crítico Peso 

32 
Novos registos de inventário e 
estudo das peças 

n.a. n.a. n.a. n.a. 450 300 100 450 100% 

       

TAXA DE REALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS         

        PLANEADO %   

EFICÁCIA     45,0 

OOp1: Atualizar o Registo Nacional de Anomalias Congénitas (RENAC) (OE1) (R) 15,0 
   

OOp2: Obter evidência para a decisão em saúde pública através da utilização de instrumentos de observação 
(OE1) (R) 

10,0 
 

OOp3: Monitorização da incidência da diabetes através dos médicos sentinela (OE1) (R) 10,0 
  

OOp4: Expandir a prestação de serviços a novos testes genéticos em função das necessidades e prioridades da 
saúde (OE1) (R) 

15,0 

OOp5: Desenvolver a investigação estratégica (OE3) 
  

10,0 
   

OOp6: Definir agenda de investigação no âmbito dos Programas Prioritários (OE3) 10,0 
  

OOp7: Promover a formação (OE4 e OE7) 
  

10,0 
   

OOp8: Melhorar a articulação em matéria de relações internacionais (OE5)  10,0 
   

OOp9: Assegurar a implementação do Plano de Gestão de Risco e de Prevenção da Corrupção e Infrações 
Conexas (OE6) 

10,0 
 

EFICIÊNCIA     35,0 

OOp10: Assegurar as redes nacionais de referência/vigilância laboratorial (OE1) (R) 15,0 
   

OOp11: Melhorar a monitorização da informação sobre resistências aos antimicrobianos (OE1) (R) 15,0 
 

OOp12: Assegurar e promover a vigilância epidemiológica e a monitorização da infeção por VIH/SIDA (OE1) (R) 15,0 
  

OOp13: Assegurar a produção, recolha, compilação e transmissão de dados analíticos sobre ocorrência de 
substâncias químicas em alimentos (OE1) (R) 

15,0 

OOp14: Desenvolver instrumentos de vigilância epidemiológica na área dos géneros alimentícios (OE2) (R) 15,0 

OOp15: Promoção da difusão da cultura científica do INSA (OE8 e OE9) 15,0   

OOp16: Fortalecer a cooperação com a CPLP através do desenvolvimento da Rede de informação em saúde 
ePORTUGUÊSe (OE5) 

10,0 

QUALIDADE     20,0 

OOp17: Promover o desenvolvimento e implementação de metodologias altamente especializadas em áreas 
inovadoras e ainda pouco utilizadas a nível nacional ou europeu (OE2) (R) 

25,0 
   

OOp18: Melhorar o desempenho económico-financeiro (OE4) 20,0 
 

OOp19: Promover a satisfação dos profissionais e clientes (OE5 e OE6) 15,0 
  

OOp20: Promover e divulgar o acervo museológico do Museu da Saúde através de ações de divulgação dirigidas 
à comunidade científica e à população em geral (OE8 e OE9) (R) 

20,0 
  

OOp21: Consolidar o inventário e documentação do acervo do Museu da Saúde (OE8 e OE9) 20,0 
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RECURSOS HUMANOS - 2013 

      
DESIGNAÇÃO       EFETIVOS PONTUAÇÃO PLANEADOS 

Dirigentes - Direção Superior 
   

2 20 40 
Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa 4 16 64 
Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática) 62 12 744 
Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção) 2 9 18 
Informáticos 8 8 64 
Assistentes Técnicos  101 8 808 
Assistentes Operacionais 74 5 370 
Outros, especifique 

   
 

Investigação científica 54 12 648 

 
Médicos 7 12 84 

 
Técnicos superiores de saúde 96 12 1152 

 
Enfermeiros 1 12 12 

 
Técnicos de diagnóstico e terapêutica 112 12 1344 

TOTAL DE EFETIVOS A EXERCER FUNÇÕES     
 

523   5348 

 
RECURSOS FINANCEIROS - 2013 (Euros) 

    
DESIGNAÇÃO       ORÇAMENTO 

Orçamento de Funcionamento 
    

      Despesas com Pessoal 
   

11.381.189,00 
      Aquisições de Bens e Serviços 

   
13.948.404,00 

      Outras Despesas Correntes 
   

330.000,00 
PIDDAC 

   
- 

Outros 
   

342.684,00 
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros)       26.002.277,00 

 
INDICADORES 

     
1 Base de Dados do RENAC 

      
2 Base de dados do EUROCAT 

      
3 Relatório RENAC 

      
4 Relatório «Vacinação antigripal da população portuguesa, em 2012-2013: cobertura e algumas características do ato vacinal» 
5 Relatório Médicos Sentinela       
6 Relatório de Atividades 2013       
7 Relatório de Atividades 2013       
8 Relatório de Atividades 2013 

      
9 Relatório de Atividades 2013 

      
10 Relatório de Atividades 2013       
11 Relatório de Atividades 2013 

      
12 Relatório Anual de Formação  

      
13 Relatório da Task Force de Angola 

      
14 Relatório de Atividades 2013       
15 Relatório de Atividades 2013 
16 Relatórios semestrais de monitorização do Plano de Gestão de Risco e de Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas    
17 Relatório de Atividades 2013   
18 Relatório de notificação laboratorial de micro-organismos multirresistentes   
19 Relatórios de notificação de casos de infeção por Vírus da Imunodeficiência Humana   

20 
Relatórios de notificação de casos de infeção por Vírus da 
Imunodeficiência Humana 

      

21 EFSA (European Food Safety Authority)       
22 Relatório de Atividades 2013       
23 Relatório de Atividades 2013       
24 Relatório de Atividades 2013 

      
25 Boletins epidemiológicos "Observações"   
26 Relatório da contribuição do INSA para as plataformas de comunicação da Rede   
27 Relatório de Atividades 2013       
28 Relatório de Atividades 2013 

    
29 Relatório anual do grau de satisfação dos utentes/clientes 

      30 Relatório de Atividades 2013 
      31 Relatório de Atividades 2013 
      32 Relatório de Atividades 2013 
      



_Plano de Ação 2013 

 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP                                                                                                                                                                                                                                                                                    48 | 74 

_Anexos 
 

_I. Objetivos Operacionais do Departamento de Alimentação e Nutrição 

Atribuição  
da 

Unidade 
Orgânica 

(O) 

OE (O) Objetivo Operacional (O) 
Parâmetro 

OOP (O) 
Indicador (O) 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

Valores 
Prévios 
(2010) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2011) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2012) 
(QA) 

Meta 
(2013) 

(O) 

Tolerância 
(QA) 

Valor 
Crítico 

(O) 

Responsáveis 
pela 

execução (O) 

Atividade 
Constante 

no 
Orçamento  

(O) 

Eventuais 
Dependências 

(QA) 

Entidades 
Colaboradoras 

(F) 

Contributo 
para as 

Orientações 
Estratégicas 
do MS (O) 

Contributo 
para as 

LOE - INSA 
(O) 

DAN c) OE1 

Assegurar a produção, recolha, compilação e 
transmissão de dados analíticos sobre 
ocorrência de substâncias químicas em 
alimentos (QUAR) 

Eficácia 
Transmissões de dados à 
EFSA (European Food 
Safety Authority) 

Resultado  - 3 2 3 1 5 DAN ASPFP  - 
DGAV, 

ASAE, INIAV, 
IPMAR 

1.8  
PDE 2008-

2012 

INSA j) OE1 
Garantir os compromissos nacionais e 
internacionais 

Eficácia 

Adaptação e validação de 
ferramentas para 
avaliação de consumo 
alimentar no âmbito da 
implementação de um 
sistema de monitorização 
da ingestão de aditivos 
alimentares (nº de 
ferramentas) 

Realização  -  - 1 1 0 2 DAN AO  - 
JSI 

(Eslovénia) 
2.7  

PDE 2008-
2012 

INSA m) OE1 

Assegurar a participação em programas, 
planos, redes e grupos de trabalho em 
resposta a solicitações nacionais e 
internacionais (MS, DGS, OMS, EFSA, PNAAS, 
DGAV, ASAE, IMEKO, EuroFIR AISBL, INSP 
Angola e Outras) 

Eficácia 
N.º de respostas /N.º de 
solicitações (em %) 

Realização  -  - 80 90 10 100 DAN AO  -  - 3.17  
PDE 2008-

2012 

DAN c) OE2 
Desenvolver instrumentos de vigilância 
epidemiológica 

Eficácia 

Projetos em 
desenvolvimento 

Realização  - - 1 2 0 4 DAN ASPFP  -  - 3.16 
PDE 2008-

2012 

Criação de um portal de 
informação alimentar 
(QREN - SAMA 7988) (em 
%) 

Realização  - -  - 100 0 100 DAN ASPFP 
Premotec 

GmbH  
Biotempo  3.16 

PDE 2008-
2012 

Lançamento de sistema 
online para recolha de 
dados químicos do 
controlo oficial dos 
géneros alimentícios 
(QUAR) 

Realização  -  -  - 1 0 2 DAN ASPFP - 
DGAV, 

ASAE, INIAV, 
IPMA  

3.16 
PDE 2008-

2012 

INSA m) OE5 Desenvolver os trabalhos do programa PorFIR  Eficácia 
Documentos submetidos 
ao GOC 

Realização  - - 6 6 2 10 DAN AO -  
GS1 

Portugal 
2.7  

PDE 2008-
2012 

DAN c) OE1 

Garantir a recolha e o reporte atempado da 
informação e evidência, no âmbito da 
vigilância epidemiológica laboratorial das 
toxinfecções alimentares para as redes 
nacionais e internacionais  

Eficiência 
Resposta a solicitações 
(em %) 

Realização  -  - 100 100 20 100 DAN AO -  
DGAV e 

EFSA 
1.8  

PDE 2008-
2012 

DAN d) OE2 

Desenvolver e dar continuidade à parceria 
INSA-HPA na organização e coordenação do 
Programa Nacional de Avaliação Externa da 
Qualidade em Microbiologia de Alimentos e 
Águas 

Qualidade Esquemas disponibilizados  Realização     7 11 1 12 DAN AO HPA  IPIMAR 3.9 
PDE 2008-

2012 
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Atribuição  
da 

Unidade 
Orgânica 

(O) 

OE (O) Objetivo Operacional (O) 
Parâmetro 

OOP (O) 
Indicador (O) 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

Valores 
Prévios 
(2010) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2011) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2012) 
(QA) 

Meta 
(2013) 

(O) 

Tolerância 
(QA) 

Valor 
Crítico 

(O) 

Responsáveis 
pela 

execução (O) 

Atividade 
Constante 

no 
Orçamento  

(O) 

Eventuais 
Dependências 

(QA) 

Entidades 
Colaboradoras 

(F) 

Contributo 
para as 

Orientações 
Estratégicas 
do MS (O) 

Contributo 
para as 

LOE - INSA 
(O) 

DAN d) OE2 

Assegurar a resposta laboratorial em caso de 
toxinfecções alimentares e outras 
emergências biológicas no âmbito alimentar, 
de origem natural, acidental ou deliberada 

Eficácia 
Resposta a solicitações 
(em %) 

Realização     100 95 5 100 DAN AO     2.7 
PDE 2008-

2012 

DAN d) OE2 

Assegurar a função de laboratório de 
referência para a saúde, nos domínios da 
segurança alimentar e nutrição, através da 
implementação de novas metodologias 

Eficácia 
Novos ensaios 
implementados 

Realização   _ 18 3 1 5 DAN AO     2.7 
PDE 2008-

2012 

DAN d) OE2 

Assegurar a prestação de serviços 
diferenciados nas áreas química e 
microbiologia dos alimentos, dos materiais em 
contacto e materiais de referência 

Eficácia 
Resposta a solicitações 
(em %) 

Realização     100 100 10 100 DAN AO     2.7 
PDE 2008-

2012 

DAN d) OE8 
Consolidar e dar continuidade ao processo de 
melhoria contínua da qualidade  

Qualidade 
Ensaios constantes do 
certificado de acreditação 

Resultado   19 58 94 4 104 DAN AO     3.10 
PDE 2008-

2012 

DAN a) OE1 
Alinhar as prioridades do INSA com as 
prioridades de saúde 

Eficácia 
Projetos de I&D em 
desenvolvimento 

Realização       3 0 5 DAN AO     2.7  
PDE 2008-

2012 

INSA b) OE2 
Promover o desenvolvimento de 
competências em saúde pública  

Eficácia 

Bolseiros existentes Realização   _ 3 10 0 15 DAN ASPFP     2.7 
PDE 2008-

2012 

Mestrandos a serem 
orientados 

Realização   _ 4 5 0 7 DAN ASPFP     2.7 
PDE 2008-

2012 

Doutorandos a serem 
orientados 

Realização   _ 3 3 0 4 DAN ASPFP     2.7 
PDE 2008-

2012 

Atividades de docência (Nº 
de aulas lecionadas) 

Realização       16 3 20 DAN ASPFP     2.7 
PDE 2008-

2012 

Organização de 
workshops/seminários 

Realização       2 1 3 DAN AO     2.7   

DAN a) OE3 Desenvolver investigação em saúde pública Eficácia 
Projetos de I&D em 
desenvolvimento 

Realização   _ 19 20 1 25 DAN ASPFP     2.7 
PDE 2008-

2012 

INSA m) OE5 
Desenvolver e/ou manter a cooperação com 
Instituições nacionais e internacionais 

Eficácia Instituições a colaborar Realização       18 1 20 DAN AO     3.17 
PDE 2008-

2012 

INSA m) OE7 
Promover a qualificação dos Recursos 
Humanos 

Eficácia 
Doutorandos a serem 
orientados 

Realização       1 0 2 DAN AO     2.7 
PDE 2008-

2012 

INSA m) OE7 
Organização de eventos científicos 
internacionais  

Eficácia 
(Taxa de satisfação (%)/nº 
iniciativas) (em %) 

Resultado       75 20 100 DAN 
ASPFP + 

AO 
    3.17 

PDE 2008-
2012 

INSA b) OE7 Promover formação interna Eficácia 
Organizar os “Encontros 
com Ciência no DAN” 

Realização 11 10 11 10 2 12 DAN AO     8 
PDE 2008-

2012 
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_II. Objetivos Operacionais do Departamento de Doenças Infeciosas 

Atribuição  
da 

Unidade 
Orgânica 

(O) 

OE (O) Objetivo Operacional (O) 
Parâmetro 

OOP (O) 
Indicador (O) 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

Valores 
Prévios 
(2010) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2011) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2012) 
(QA) 

Meta 
(2013) (O) 

Tolerância 
(QA) 

Valor 
Crítico 

(O) 

Responsáveis 
pela 

execução (O) 

Atividade 
Constante 

no 
Orçamento  

(O) 

Eventuais 
Dependências 

(QA) 

Entidades 
Colaboradoras 

(F) 

Contributo 
para as 

Orientações 
Estratégicas 
do MS (O) 

Contributo para as 
LOE - INSA (O) 

DDI c) OE1 
Garantir a atividade laboratorial 
prevista nos Programas Nacionais nos 
quais o INSA participa  

Eficiência 

Programas nacionais em 
que o DDI participa 

Realização - - - 10 2 15 DDI AO 
  

vários PDE 2008-1979 

Bases de dados 
mantidas atualizadas e 
divulgadas 

Realização - - - 10 2 15 DDI AO 
  

vários PDE 2008-1980 

Publicação de 
Boletins/Relatórios  

Realização - - - 7 2 10 DDI AO 
  

vários PDE 2008-1981 

DDI c) OE1 
Assegurar as redes nacionais de 
referência/vigilância laboratorial 
(QUAR)  

Eficiência 

Manter o número de 
redes nacionais de 
referência/vigilância 
laboratorial (QUAR)  

Realização - - 7 10 2 14 DDI AO 
  

vários PDE 2008-1982 

Redes internacionais de 
referência/vigilância 
laboratorial para as 
quais se contribui com 
dados laboratoriais 

Realização - - - 15 2 20 DDI AO 
  

vários PDE 2008-2012 

Elaboração de boletins 
informativos 

Realização - - - 52 10 52 DDI AO 
  

vários PDE 2008-2012 

DDI c) OE1 
Agilizar a colaboração com os 
organismos centrais 

Eficiência 
Participação em 
reuniões para agilizar a 
colaboração 

Realização - - - 12 5 20 
Jorge 

Machado 
AO 

  
3.9 PDE 2008-2012 

DDI c) OE2 
Assegurar a vigilância epidemiológica 
Laboratorial em Portugal  

Eficiência 
Realização das reuniões 
das Redes Nacionais de 
Vigilância Laboratorial 

Realização - 1 1 10 1 13 DDI AO 
  

3 PDE 2008-2012 

INSA b) OE2 
Promover o desenvolvimento de 
competências em saúde pública 

Eficácia 

Formação de Bolseiros Realização - - - 6 1 8 DDI AO 
  

3.9 PDE 2008-2012 

Dissertações de 
mestrado 

Realização - - - 6 1 8 DDI AO 
  

3.9 PDE 2008-2012 

Teses de doutoramento Realização - - - 4 1 6 DDI AO 
  

3.9 PDE 2008-2012 

Estágios inseridos no 
internato médico em 
infeciologia  

Realização - - - 4 1 6 DDI AO 
  

3.9 PDE 2008-2012 

Estágios  Realização - - - 10 2 15 DDI AO 
  

3.9 PDE 2008-2012 

DDI d) OE2 
Realizar prestação de serviços 
diferenciados e consultoria 

Eficiência 
Laboratórios a efetuar 
serviços 

Realização - - - 26 3 30 DDI AO 
  

3.9 PDE 2008-2012 

DDI d) OE2 
Prestar serviços diferenciados em 
áreas científicas mais carenciadas ou 
inovadoras 

Qualidade 

Novos ensaios 
implementados no 
âmbito do diagnóstico 

Realização - - - 15 2 20 DDI AO 
  

3.9 PDE 2008-2012 

Novos ensaios 
implementados no 
âmbito da tipagem 

Realização - - - 20 4 30 DDI AO 
  

3.9 PDE 2008-2012 

INSA d) OE2 
Dar continuidade e reforçar a 
implementação de programas de 
avaliação externa de qualidade 

Qualidade Programas Realização - - 10 16 3 20 DDI AO 
  

3.9 PDE 2008-2012 

DDI c) OE2 Desenvolver o serviço de biobancos Qualidade 
Organização do sistema 
de biobanco interno ao 
DDI 

Realização - - - 1 0 1 
Fátima 
Martins 

AO 
  

3.9 PDE 2008-2012 
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Atribuição  
da 

Unidade 
Orgânica 

(O) 

OE (O) Objetivo Operacional (O) 
Parâmetro 

OOP (O) 
Indicador (O) 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

Valores 
Prévios 
(2010) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2011) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2012) 
(QA) 

Meta 
(2013) (O) 

Tolerância 
(QA) 

Valor 
Crítico 

(O) 

Responsáveis 
pela 

execução (O) 

Atividade 
Constante 

no 
Orçamento  

(O) 

Eventuais 
Dependências 

(QA) 

Entidades 
Colaboradoras 

(F) 

Contributo 
para as 

Orientações 
Estratégicas 
do MS (O) 

Contributo para as 
LOE - INSA (O) 

DDI a) OE3 
Desenvolver investigação em saúde 
pública, em clínica e em serviços de 
saúde  

Eficácia 

Projetos de I&D Realização - - - 25 3 30 DDI AO 
  

3.9 PDE 2008-2012 

Publicações de 
científicas em jornais 
com peer review 

Realização - - - 12 2 15 DDI AO 
  

3.9 PDE 2008-2012 

INSA b) OE3 

Difundir os resultados da investigação 
desenvolvida através de publicações 
de artigos em revistas nacionais e 
internacionais peer reviewed 

Eficácia Artigos a submeter Realização - - - 20 5 30 DDI AO 
  

1.10 PDE 2008-2012 

INSA b) OE3 
Realizar iniciativas de oferta formativa 
com o objetivo da divulgação do 
conhecimento científico 

Eficácia 
Comunicações em 
congressos 

Realização - 1 2 6 2 9 DDI AO 
  

3.9 PDE 2008-2012 

DDI d) OE4 
Contribuir para a manutenção das 
receitas próprias na prestação de 
serviços diferenciados 

Eficácia 
Aumento de novos 
ensaios disponibilizados 

Resultado - - - 4 1 6 DDI AO 
  

1.5 PDE 2008-2012 

INSA b) OE4 
Garantir a auto-sustentabilidade 
financeira 

Eficácia 

Promover a oferta de 
cursos de formação nas 
áreas de diagnóstico 
molecular básico e 
diagnóstico em infeção 
gastrintestinal 

Impacte - - - 2 1 4 
Maria João 

Simões 
ASPFP 

  
1.5 PDE 2008-2012 

DDI e) OE4 
Promover a oferta formativa na área 
da biossegurança e transporte de 
substâncias infecciosas 

Eficácia 
Ações de formação 
propostas 

Resultado - - 2 3 1 5 
Sofia 

Núncio, 
AO 

  
8 PDE 2008-2012 

DDI a) OE4 
Captação e/ou manutenção de 
formandos pós-graduados 

Eficiência Formandos Estrutura - - - 2 1 5 
Maria Luísa 

Jordão 
AO 

  
3.9 PDE 2008-2012 

DDI c) OE4 
Assegurar o controlo financeiro do 
departamento através da utilização de 
metodologias de avaliação 

Eficiência 
Elaboração de relatório 
anual de execução 

Realização - - - 1 0 2 
Fátima 
Martins 

AO 
   

PDE 2008-2012 

DDI a) OE5 

Desenvolver contactos e estabelecer 
potenciais parcerias com outras 
organizações, em concreto instituições 
de saúde e de ensino superior da área 
da saúde 

Eficiência Parcerias a estabelecer Realização - - - 4 1 6 DDI AO 
  

3.9 PDE 2008-2012 

INSA m) OE5 
Melhorar a articulação em matéria de 
relações internacionais (QUAR) 

Eficácia 

Colaboração e 
assessoria ao INSP de 
Angola e apresentação 
de relatório de evolução 
da cooperação (em 
meses) 

Realização - - 11 11 1 7 
Lurdes 

Monteiro 
AO 

  
3.9 PDE 2008-2012 

INSA m) OE5 
Difundir a cultura científica (estágios a 
Angolanos e formação do Fordilab) 

Qualidade 

Estágios/ações de 
formação realizadas no 
âmbito de programas de 
colaboração com países 
da CPLP 

Realização - - - 4 1 6 
Maria João 

Simões 
AO 

  
3.17 PDE 2008-2012 

INSA m) OE5 
Manter o apoio ao LNR para 
tuberculose da Guiné-Bissau 

Eficiência Manter a colaboração Resultado - - - 1 0 1 
Anabela 

Santos Silva 
AO 

  
3.17 PDE 2008-2012 
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Atribuição  
da 

Unidade 
Orgânica 

(O) 

OE (O) Objetivo Operacional (O) 
Parâmetro 

OOP (O) 
Indicador (O) 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

Valores 
Prévios 
(2010) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2011) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2012) 
(QA) 

Meta 
(2013) (O) 

Tolerância 
(QA) 

Valor 
Crítico 

(O) 

Responsáveis 
pela 

execução (O) 

Atividade 
Constante 

no 
Orçamento  

(O) 

Eventuais 
Dependências 

(QA) 

Entidades 
Colaboradoras 

(F) 

Contributo 
para as 

Orientações 
Estratégicas 
do MS (O) 

Contributo para as 
LOE - INSA (O) 

INSA b) OE7 
Frequentar ações de formação internas 
e/ou externas para reforço da 
qualificação dos elementos da Unidade 

Qualidade Ações frequentadas Impacte - - - 25 3 30 DDI AO 
  

3.9 PDE 2008-2012 

DDI d) OE8 
Apostar na acreditação de 
metodologias desenvolvidas no 
departamento 

Eficiência 
Metodologias 
acreditadas 

Realização - - - 10 2 15 DDI AO 
  

3.10 PDE 2008-2012 

DDI c) OE8 
Manutenção da acreditação de 
metodologias 

Qualidade 
Metodologias 
acreditadas 

Realização - - 5 10 2 15 DDI AO 
  

3.10 PDE 2008-2012 

DDI f) OE8 Coordenar as atividades dos biotérios Qualidade 
Biotérios sob 
coordenação 

Realização - - - 3 0 3 
Maria João 

Alves 
AO 

  
3.9 PDE 2008-2012 

DDI c) OE1 
Melhorar a monitorização da 
informação sobre resistências aos 
antimicrobianos (QUAR) 

Eficiência 

Relatório de notificação 
laboratorial de micro-
organismos 
multirresistentes 

Realização - -. - 3 1 5 
Manuela 

Caniça 
AO 

  
2.11 

Objetivo 
Interinstitucional 

DDI c) OE1 
Assegurar e promover a vigilância 
epidemiológica e a monitorização da 
infeção por VIH/SIDA (QUAR) 

Eficiência 

Notificação periódica de 
casos de infeção por 
Vírus da 
Imunodeficiência 
Humana 

Realização - - - 12 2 24 
Helena 
Cortes 

Martins 
AO 

  
2.3 PDE 2008-2012 

Relatórios de notificação 
de casos de infeção por 
Vírus da 
Imunodeficiência 
Humana 

Realização - - - 2 0 4 
Helena 
Cortes 

Martins 
AO 

  
2.3 PDE 2008-2012 
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_III. Objetivos Operacionais do Departamento de Epidemiologia 

 
Atribuição  

da 
Unidade 
Orgânica 

(O) 

OE (O) Objetivo Operacional (O) 
Parâmetro 

OOP (O) 
Indicador (O) 

Tipo de 
Indicador (O) 

Valores 
Prévios 
(2010) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2011) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2012) 
(QA) 

Meta 
(2013) (O) 

Tolerância 
(QA) 

Valor 
Crítico 

(O) 

Responsáveis 
pela execução 

(O) 

Atividade 
Constante 

no 
Orçamento  

(O) 

Eventuais 
Dependências 

(QA) 

Entidades 
Colaboradoras (F) 

Contributo 
para as 

Orientações 
Estratégicas 
do MS (O) 

Contributo para as 
LOE - INSA (O) 

DEP b) OE1 
Participar no Registo Europeu 
de Anomalias Congénitas 
(EUROCAT) (QUAR) 

Eficiência 

Participação em grupo 
de trabalho 
internacional  

Resultado - 1 1 1 0 1 DEP ASPFP 
  

14 
 

Transmissão da base 
de dados nacional 
validada ao EUROCAT 
- ano 2011 (em meses) 
(QUAR) 

Realização - - - 11 1 8 DEP AO 
  

14 
 

DEP b) OE1 
Manter atualizado o Registo 
Nacional de Anomalias 
Congénitas (RENAC) (QUAR) 

Eficiência 

Atualização da base 
de dados de 2012 (em 
meses)  

Realização 11 11 11 11 1 8 DEP AO 
  

2.11 
 

Elaboração do 
relatório do RENAC 
com dados de 2000 a 
2010 (em meses)  

Resultado 11 11 11 11 1 8 DEP AO 
  

2.11 
 

DEP b) OE1 
Participar na Joint Action 
Monitoring Injury In Europe 
(JAMIE) 

Eficiência 

Participação em 
grupos de trabalho 
internacional 

Realização - 1 1 1 0 3 DEP ASPFP 
 

SU dos hospitais 3.17 
 

Validação de bases de 
dados (2012)  

Realização - 1 1 1 0 3 DEP ASPFP 
 

SU dos hospitais 3.17 
 

DEP b) OE1 

Assegurar a gestão e reforçar 
o sistema de vigilância EVITA 
(Epidemiologia e Vigilância 
dos Traumatismos e 
Acidentais) 

Eficiência 

Expansão da amostra 
(em %) 

Realização - - - 100 0 125 DEP AO 
 

Departamentos 
de SP das ARS  

3.16 
 

Disponibilizar base de 
dados na internet (em 
%) 

Realização - - - 100 0 100 DEP AO 
  

3.16 PDE 2008-2012 

DEP b) OE1 

Gerir o sistema de vigilância 
ÍCARO (Importância do Calor, 
Repercussões sobre os 
Óbitos), assegurando a 
vigilância diária do impacto 
do calor sobre a mortalidade 

Eficiência 
Emissão de boletins 
de vigilância 
epidemiológica 

Resultado - 126 126 126 25 126 DEP AO 
 

Instituto 
Português do 
Mar e da 
Atmosfera 

3.7 
 

DEP b) OE1 

Planear o 5º Inquérito 
Nacional de Saúde em 
colaboração com o INE e com 
a DGS (INS 2014-2015) 

Eficiência 
Elaboração de 
proposta de Plano de 
trabalho 

Realização - - 0 1 0 1 DEP AO 
 

DGS 1.10 PDE 2008-2012 

DEP d) OE1 
Implementação e 
desenvolvimento do 
Biobanco 

Eficiência 
Terminar Roadmap 

(em %) 
Realização - - - 100% 0 100% 

Grupo de 
trabalho 

Biobancos 
AO 

  
1.8 

 

DEP c) OE1 

Desenvolver estudos que 
gerem conhecimento 
pertinente à avaliação do 
PNS, nomeadamente alguns 
determinantes da saúde 
(estado geral de saúde, 
estilos de vida, acidentes 
domésticos e de lazer) 

Qualidade 
Elaboração de 
relatórios 

Resultado - 1 2 3 0 4 DEP AO 
  

2 
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Atribuição  
da 

Unidade 
Orgânica 

(O) 

OE (O) Objetivo Operacional (O) 
Parâmetro 

OOP (O) 
Indicador (O) 

Tipo de 
Indicador (O) 

Valores 
Prévios 
(2010) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2011) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2012) 
(QA) 

Meta 
(2013) (O) 

Tolerância 
(QA) 

Valor 
Crítico 

(O) 

Responsáveis 
pela execução 

(O) 

Atividade 
Constante 

no 
Orçamento  

(O) 

Eventuais 
Dependências 

(QA) 

Entidades 
Colaboradoras (F) 

Contributo 
para as 

Orientações 
Estratégicas 
do MS (O) 

Contributo para as 
LOE - INSA (O) 

DEP b) OE1 
Manutenção da plataforma 
RIOS_ Rede de Informação e 
Observação em Saúde 

Eficácia 
 Acesso ativo (em 
meses) 

Estrutura 12 12 12 11 1 6 DEP AO 
 

MS, RENAC, 
HELICS 

3.16 
 

DEP b) OE2 

Gerir a rede “Médicos-
Sentinela”: assegurar a 
manutenção e reforço do 
sistema 

Eficiência 
Organização de 
reunião anual 

Resultado 1 1 1 1 0 1 DEP AO 
  

2 
 

DEP c) OE2 
Assegurar a vigilância 
epidemiológica da gripe em 
Portugal (componente clínica) 

Eficiência 
Emissão de boletins 
de vigilância 
epidemiológica 

Resultado 52 52 52 52 5 70 DEP AO 
  

3.7 
 

DEP c) OE2 
Assegurar a gestão do 
Sistema de Vigilância Diária 
da Mortalidade (VDM) 

Eficiência 
Emissão de boletins 
de vigilância 
epidemiológica 

Resultado - 240 249 240 50 350 DEP AO 
  

3.7 
 

DEP a) OE3 

Desenvolver o projeto “Public 
Health Capacity: piloting Self 
Assessment Tool 
OMS/Europe” 

Eficácia 
Organização de 
workshop / fórum de 
discussão  

Realização - - 1 1 0 1 DEP AO 
 

Dep. S. Publica 
das ARS 

1.8 
 

DEP d) OE3 
Desenvolver o Projeto "Policy 
Instruments and Tools"  

Qualidade 
Elaboração de 
relatórios 

Realização - - 1 1 0 3 DEP ASPFP 
 

OMS 1.8 
 

DEP d) OE3 
Desenvolver o Projecto 
"Public Health Governance" 

Qualidade 
Realização de meeting 
com elaboração de 
glossário 

Realização - - - 2 1 2 DEP AO 
 

OMS 1.8 PDE 2008-2012 

DEP d) OE3 
Desenvolver o projeto 
"Envelhecimento e Violência" 

Eficácia 

Relatório com os 
resultados do estudo 
da prevalência da 
violência contra as 
pessoas idosas  

Resultado - - - 1 0 2 DEP ASPFP 
  

1.1 
 

Submissão de artigos 
científicos  

Resultado - 2 3 3 1 5 DEP ASPFP 
 

APAV, INMLCF. 
IP, ISS.IP e GNR 

1.1 PDE 2008-2012 

DEP b) OE3 

Obter evidência para a 
decisão em saúde pública 
através da utilização de 
instrumentos de observação, 
nomeadamente da amostra 
de famílias portuguesas “Em 
Casa Observamos Saúde” 
ECOS (QUAR) 

Eficiência 

Elaboração do 
relatório científico e 
de gestão «Vacinação 
antigripal da 
população 
portuguesa, em 2012-
2013: cobertura e 
algumas 
características do ato 
vacinal» (em meses) 
(QUAR) 

Resultado 9 9 9 9 1 6 DEP AO 
  

1.5 
 

DEP b) OE3 
Utilizar o painel de famílias 
ECOS em 2013 

Eficiência Vagas realizadas Realização - - 3 3 1 3 DEP ANC 
  

2 
 

DEP d) OE3 

Desenvolver o Projeto 
“EUROEVA - Componente 
Portuguesa do projeto I-
MOVE 2011/2012” 
(Monitoring influenza vaccine 
effectiveness during influenza 
seasons and pandemics in the 
European Union) 

Eficácia 
Publicação de 
relatórios científicos 

Realização 1 1 1 1 0 2 DEP ASPFP 
 

APMGF 3.7 
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Atribuição  
da 

Unidade 
Orgânica 

(O) 

OE (O) Objetivo Operacional (O) 
Parâmetro 

OOP (O) 
Indicador (O) 

Tipo de 
Indicador (O) 

Valores 
Prévios 
(2010) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2011) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2012) 
(QA) 

Meta 
(2013) (O) 

Tolerância 
(QA) 

Valor 
Crítico 

(O) 

Responsáveis 
pela execução 

(O) 

Atividade 
Constante 

no 
Orçamento  

(O) 

Eventuais 
Dependências 

(QA) 

Entidades 
Colaboradoras (F) 

Contributo 
para as 

Orientações 
Estratégicas 
do MS (O) 

Contributo para as 
LOE - INSA (O) 

DEP d) OE3 

Projecto “HERA - 
Environmental risk 
assessment of contaminated 
estuarine"environment – a 
case study”.  

Eficiência 
Comunicações e 
Posters em Encontros 
Científicos 

Resultado - - 2 1 0 2 DEP ASPFP 
    

DEP d) OE3 

Continuidade do Projecto 
““Gene-environment 
interactions in health and 
disease, a Portuguese 
survey”.” 

Eficiência 
Submissão de artigos 
científicos  

Resultado - - 3 2 1 5 DEP ASPFP 
 

ARS 1.8 
 

DEP d) OE3 

Desenvolver um Estudo sobre 
Sinistralidade laboral no INS: 
acidentes de trabalho, 
acidentes in intinere e 
doenças profissionais 

Eficácia 
Submissão de artigos 
científicos  

Resultado - - - 1 0 2 DEP AO 
  

1.6 
 

DEP d) OE3 
Desenvolver um estudo sobre 
Mesoteliomas como causa de 
internamento hospitalar. 

Eficácia 
Submissão de artigos 
científicos  

Resultado - - - 1 0 2 DEP AO 
  

1.6 
 

INSA b) OE4 

Iniciativa de oferta formativa 
no âmbito da investigação 
epidemiológica e saúde 
pública 

Eficiência Cursos Realização - 2 2 3 1 5 DEP AO 
  

8 
 

INSA a) OE1 

Manutenção de Grupos de 
Trabalho para 
desenvolvimento de áreas de 
interesse para investigação e 
posterior divulgação aos 
participantes dos dados e 
temas abordados 

Eficiência Grupos de trabalho Resultado - - 2 3 1 6 DEP - PNAEQ ASPFP 
 

Hospitais, 
Institutos 
públicos, 
Laboratórios, 
Entidades 
organizadoras de 
programas de 
avaliação externa 
da qualidade 
internacionais 

1.3 
 

INSA c) OE1 

Desenvolver e dar 
continuidade à parceria INSA-
HPA na Organização dos 
Programas Nacionais de 
Avaliação Externa da 
Qualidade em Microbiologia 
de Alimentos e Águas 

Eficiência Esquemas Realização - - 9 11 1 15 DEP - PNAEQ ASPFP 
 

Health Protection 

Agency (HPA); 
IPIMAR/INRB, I.P. 
- Shellfish 

Scheme; DAN e 
DSA 

1.3 
 

INSA a) OE2 

Colaboração e participação 
em Grupos de Trabalho e 
Comissões técnicas, Nacionais 
e/ou Internacionais, 
implementação de inquéritos, 
sempre que solicitado e 
enquadrado no âmbito dos 
trabalhos desenvolvidos ou a 
desenvolver no âmbito do 
PNAEQ 

Eficiência Participações Resultado - - 3 5 2 10 DEP - PNAEQ ASPFP 
 

Laboratórios 
participantes e 
Health Protection 

Agency (HPA)  

3.17 
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Atribuição  
da 

Unidade 
Orgânica 

(O) 

OE (O) Objetivo Operacional (O) 
Parâmetro 

OOP (O) 
Indicador (O) 

Tipo de 
Indicador (O) 

Valores 
Prévios 
(2010) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2011) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2012) 
(QA) 

Meta 
(2013) (O) 

Tolerância 
(QA) 

Valor 
Crítico 

(O) 

Responsáveis 
pela execução 

(O) 

Atividade 
Constante 

no 
Orçamento  

(O) 

Eventuais 
Dependências 

(QA) 

Entidades 
Colaboradoras (F) 

Contributo 
para as 

Orientações 
Estratégicas 
do MS (O) 

Contributo para as 
LOE - INSA (O) 

INSA b) OE2 

Promover reuniões/ações de 
formação dirigidas aos 
laboratórios participantes nos 
Programas das diferentes 
áreas do PNAEQ 

Eficiência Iniciativas  Realização - - 3 4 1 8 DEP - PNAEQ ASPFP 
 

Health Protection 

Agency (HPA), 
DAN e DSA, nas 
áreas Águas e 
Alimentos; 
Laboratórios 
Participantes, na 
área Clínica 

1.3 
 

INSA b) OE2 

Gerir, atualizar e realizar a 
divulgação da informação 
disponibilizada no site do 
INSA referente ao PNAEQ nas 
áreas Microbiologia de 
Alimento, Águas e Área 
Clínica 

Eficiência Atualizações Realização - - 3 6 2 12 DEP - PNAEQ ASPFP 
 

DAN, nas áreas 
Águas e 
Alimentos 

1.3 
 

INSA c) OE2 

Tratamento e divulgação de 
dados no âmbito da AEQ nas 
áreas Microbiologia de 
Alimentos e Águas 

Qualidade 
Artigos/posters/ 
comunicações orais 

Realização - - - 3 2 6 DEP - PNAEQ ASPFP 
 

DAN e DSA, nas 
áreas Águas e 
Alimentos. 

1.3 
 

INSA c) OE4 

Reforçar a oferta de serviços 
de avaliação externa da 
qualidade laboratorial junto 
dos agentes privados e 
públicos de saúde e 
estruturas associativas 
atinentes 

Qualidade 
Programas/serviços 
disponibilizados 

Realização - - - 30 10 45 DEP - PNAEQ ASPFP 
 

Laboratórios 
participantes 

1.3 
 

INSA c) OE4 

Divulgação e promoção dos 
diferentes programas do 
PNAEQ a potenciais clientes 
nacionais e internacionais  

Qualidade Ações promovidas Realização - - 3 3 0 4 DEP - PNAEQ AO 
 

DAN e DSA, nas 
áreas Águas e 
Alimentos. 

1.3 
 

INSA c) OE8 
Implementação da norma ISO 
17043 

Qualidade 
Elaboração de 
relatório de 
monitorização 

Resultado - - - 1 0 1 DEP - PNAEQ ASPFP 
 

DAN, nas áreas 
Águas e 
Alimentos 

1.3 
 

INSA c) OE9 

Manter a satisfação dos 
participantes do PNAEQ em 
70% de Muito Bom, Bom e 
Satisfatório. 

Qualidade 

Elaboração de 
relatório de avaliação 
da satisfação dos 
participantes 

Resultado - - - 1 0 1 DEP - PNAEQ ASPFP 
  

9 
 

DEP a) OE1 
Monitorização da incidência 
da diabetes através dos 
médicos sentinela (QUAR) 

Eficácia 

Reporte de novos 
casos de diabetes 
relativos ao ano 2012 
(em meses) 

Resultado - - - 3 1 1 DEP AO 
 

DGS 
 

Objetivo 
Interinstitucional 
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_IV. Objetivos Operacionais do Departamento de Genética Humana 

 
Atribuição  

da 
Unidade 
Orgânica 

(O) 

OE (O) Objetivo Operacional (O) 
Parâmetro 

OOP (O) 
Indicador (O) 

Tipo de 
Indicador (O) 

Valores 
Prévios 
(2010) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2011) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2012) 
(QA) 

Meta 
(2013) (O) 

Tolerância 
(QA) 

Valor 
Crítico 

(O) 

Responsáveis 
pela execução 

(O) 

Atividade 
Constante 

no 
Orçamento  

(O) 

Eventuais 
Dependências 

(QA) 

Entidades 
Colaboradoras (F) 

Contributo 
para as 

Orientações 
Estratégicas 
do MS (O) 

Contributo para as 
LOE - INSA (O) 

INSA b) OE9 
Difundir a cultura 
científica na área da 
genética humana  

Qualidade 

Elaborar e aprovar projeto 
para renascer a exposição 
- A procura do segredo 
dos genes 

Realização 
   

1 0 0 DGH AO 
  

1.1 PDE 2008-2012 

DGH b) OE6 

Reforçar as estratégias de 
acreditação de qualidade 
dos diferentes exames 
laboratoriais 

Eficiência 
Submissão ensaios de 
genética humana ao IPAC 
para acreditação 

Realização 
   

4 1 6 DGH AO 
  

1.3 PDE 2008-2012 

DGH a) OE3 

Desenvolver I&D em 
doenças genéticas, 
genotoxicologia ambiental 
e genómica funcional 

Qualidade 
Artigos em revistas 
internacionais com 
arbitragem científica 

Realização 
   

25 5 33 DGH AO 
  

1.5 PDE 2008-2012 

DGH b) OE2 
Reforçar as funções 
essenciais 

Eficiência 

Análises realizadas na área 
da Citogenética (Pré-
Natal, pós-natal, 
oncológica e de 
citogenética molecular) 

Resultado 
   

1150 250 1500 DGH AO 
  

1.5 PDE 2008-2012 

Análises de genética 
molecular no âmbito das 
patologias para as quais 
presta serviços 

Resultado 
   

1250 250 2000 DGH AO 
  

1.5 PDE 2008-2012 

Realização de ações de 
formação a profissionais 
de saúde ou a estudantes 

Realização 
   

3 1 5 DGH AO 
  

1.1 PDE 2008-2012 

Avaliação do desempenho 
dos laboratórios que 
participam na avaliação 
externa da qualidade 
organizada pelo EMQN 

Realização 
   

1 0 2 DGH AO 
  

1.3 PDE 2008-2012 

DGH b) OE4 
Garantir a auto-
sustentabilidade 
financeira 

Eficiência 

Promoção de reuniões 
com profissionais de 
saúde de diferentes 
Unidades de Saúde 

Realização 
   

2 1 4 DGH AO 
  

1.5 PDE 2008-2012 

Elaboração de brochuras e 
folhetos para promoção 
de serviços 

Resultado 
   

2 1 4 DGH AO 
  

1.1 PDE 2008-2012 

Realização de reuniões de 
divulgação da prestação 
de serviços com 
profissionais de saúde de 
diferentes Unidades de 
Saúde 

Realização 
   

3 1 5 DGH AO 
  

1.5 PDE 2008-2012 
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Atribuição  
da 

Unidade 
Orgânica 

(O) 

OE (O) Objetivo Operacional (O) 
Parâmetro 

OOP (O) 
Indicador (O) 

Tipo de 
Indicador (O) 

Valores 
Prévios 
(2010) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2011) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2012) 
(QA) 

Meta 
(2013) (O) 

Tolerância 
(QA) 

Valor 
Crítico 

(O) 

Responsáveis 
pela execução 

(O) 

Atividade 
Constante 

no 
Orçamento  

(O) 

Eventuais 
Dependências 

(QA) 

Entidades 
Colaboradoras (F) 

Contributo 
para as 

Orientações 
Estratégicas 
do MS (O) 

Contributo para as 
LOE - INSA (O) 

DGH c) OE1 

Garantir a atividade 
prevista nos Programas 
Nacionais nos quais o INSA 
participa 

Eficácia 

Amostras analisadas no 
âmbito do Programa 
Nacional de Diagnóstico 
Precoce 

Resultado 101.716 97.116 88.000 85.000 3.000 118.557 DGH AO 
  

1.5 PDE 2008-2012 

Colaboração na 
elaboração de relatórios 
relativos ao Programa 
Nacional de Diagnóstico 
Precoce 

Resultado - 1 1 1 0 1 
Laura 

Vilarinho 
AO 

  
1.9 PDE 2008-2012 

DGH b) OE1 

Expandir a prestação de 
serviços a novos testes 
genéticos em função das 
necessidades e prioridades 
da saúde (QUAR) 

Eficácia 

Novos ensaios 
implementados na área de 
diagnóstico precoce  

Resultado - - 13 3 1 13 DGH AO 
  

1.5 PDE 2008-2012 

Novos ensaios 
implementados na área da 
genética humana  

Resultado - - 4 2 1 4 
Luís Vieira, 
Hildeberto 

Correia 
AO 

  
1.5 PDE 2008-2012 

DGH b) OE1 

Efetuar o diagnóstico pré e 
pós-natal de doenças 
hereditárias do 
metabolismo 

Eficácia 
Análises realizadas de 
diagnóstico/monitorização 

Resultado - - - 8.000 1.500 10.000 DGH AO 
  

1.5 PDE 2008-2012 

DGH c) OE2 
Assegurar a realização de 
serviços diferenciados de 
tipo laboratorial e clínico 

Eficácia 
Ensaios de sequenciação 
de DNA e genotipagem 

Resultado 44.328 39.245 29.626 22.000 2.000 44.328 Luís Vieira AO 
  

1.5 PDE 2008-2012 

DGH c) OE2 

Prestar serviços 
diferenciados em áreas 
científicas mais 
carenciadas ou inovadores 

Eficácia Amostras realizadas Resultado - - 800 400 100 800 
Luís Vieira, 
Deborah 
Penque 

ASPFP 
  

1.5 PDE 2008-2012 

INSA b) OE3 

Participar na divulgação 
do conhecimento e 
inovação produzida pela 
comunidade científica e 
outros públicos-alvo, em 
diferentes formatos 

Qualidade Ações realizadas Realização - - 2 2 1 4 
Deborah 
Penque 

ASPFP 
  

1.5 PDE 2008-2012 

DGH a) OE2 

Promover o 
desenvolvimento e 
implementação de 
metodologias altamente 
especializadas em áreas 
inovadoras e ainda pouco 
utilizadas a nível nacional 
ou europeu (QUAR) 

Qualidade 

Implementação da 
metodologia de next-

generation sequencing 

(QUAR) 

Realização - - - 1 0 1 Luís Vieira AO 
  

1.5 PDE 2008-2012 

INSA b) OE1 

Divulgar em públicos-alvo 
selecionados resultados 
científicos inovadores e 
aplicações nos cuidados 
de saúde e prevenção da 
doença 

Qualidade 

Organização da 2ª edição 
do seminário 
internacional dedicado às 
aplicações da next-

generation sequencing na 
saúde pública 

Realização - - 1 1 0 1 Luís Vieira AO 
  

1.5 PDE 2008-2012 
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Atribuição  
da 

Unidade 
Orgânica 

(O) 

OE (O) Objetivo Operacional (O) 
Parâmetro 

OOP (O) 
Indicador (O) 

Tipo de 
Indicador (O) 

Valores 
Prévios 
(2010) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2011) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2012) 
(QA) 

Meta 
(2013) (O) 

Tolerância 
(QA) 

Valor 
Crítico 

(O) 

Responsáveis 
pela execução 

(O) 

Atividade 
Constante 

no 
Orçamento  

(O) 

Eventuais 
Dependências 

(QA) 

Entidades 
Colaboradoras (F) 

Contributo 
para as 

Orientações 
Estratégicas 
do MS (O) 

Contributo para as 
LOE - INSA (O) 

DGH a) OE5 

Melhorar os diálogos 
internos e externos - 
Desenvolver a colaboração 
internacional 

Qualidade Relatórios de avaliação Resultado - - - 1 0 1 Glória Isidro AO 
  

14 PDE 2008-2012 

 
Ações realizadas Resultado - - - 2 1 4 

Maria João 
Silva 

AO 
  

14 PDE 2008-2012 

DGH a) OE1 

Contribuir para as 
atividades previstas nos 
seguintes Programas de 
Saúde Prioritários: 
Doenças Oncológicas, 
Saúde Mental, Doenças 
Respiratórias, Doenças 
Cérebro-Cardiovasculares 
e Controlo do Tabagismo 

Eficácia Ações realizadas Resultado - - - 5 1 10 DGH AO 
  

2 PDE 2008-2012 
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_V. Objetivos Operacionais do Departamento de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças Não Transmissíveis 

 
Atribuição  

da 
Unidade 
Orgânica 

(O) 

OE (O) Objetivo Operacional (O) 
Parâmetro 

OOP (O) 
Indicador (O) 

Tipo de 
Indicador (O) 

Valores 
Prévios 
(2010) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2011) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2012) 
(QA) 

Meta 
(2013) (O) 

Tolerância 
(QA) 

Valor 
Crítico 

(O) 

Responsáveis 
pela execução 

(O) 

Atividade 
Constante 

no 
Orçamento  

(O) 

Eventuais 
Dependências 

(QA) 

Entidades 
Colaboradoras (F) 

Contributo 
para as 

Orientações 
Estratégicas 
do MS (O) 

Contributo para as 
LOE - INSA (O) 

DPS b) OE1 

Desenvolver investigação 
em promoção da saúde: 
delinear um projeto de 
investigação-ação com 
foco nas causas e fatores 
modificadores de 
resultados em saúde na 
população, para o 
contexto local 

Qualidade Projetos apresentados Resultado - - - 2 1 2 DPSPDNT AO 
  

1.2 PDE 2008-2012 

DPS b) OE1 
Desenvolver projetos de 
investigação em 
epidemiologia nutricional 

Qualidade 
Projetos em 
desenvolvimento 

Resultado 1 3 5 7 2 8 DPSPDNT ASPFP 
 

EFSA, 
Universidade do 
Porto, Programa 

Nacional 
Alimentação 

Saudável 

1.6 PDE 2008-2012 

DPS c) OE5 

Elaborar suportes de 
informação e de 
divulgação do 
conhecimento científico 
junto da população (ex: 
brochuras, factsheets…) 

Qualidade 
Suportes de informação 
produzidos  

Resultado - - - 4 1 5 DPSPDNT AO 
  

1.6 PDE 2008-2012 

DPS a) OE1 

Desenvolver projetos de 
investigação na área das 
doenças cérebro e 
cardiovasculares 

Qualidade 
Projetos em 
desenvolvimento 

Resultado 2 3 3 3 1 4 DPSPDNT ASPFP 
 

EPHF tem 64 
colaboradores, 
entre eles: CHS; 

Hospital de S 
João; CHLN; 
CHP; CHC, 
Sociedade 

Portuguesa de 
Cardiologia 

2 PDE 2008-2012 

DPS a) OE3 
Desenvolver projetos de 
investigação na área da 
saúde mental 

Qualidade 
Projetos em 
desenvolvimento 

Resultado 1 3 3 3 1 4 DPSPDNT ASPFP 
 

Autism Genome 
Project, ESSEA, 
CHC, Instituto 

Medicina 
Preventiva, 

IMM 

2 PDE 2008-2012 

DPS c) OE2 

Desenvolver projetos de 
investigação/translação 
em farmacogenética e 
monitorização de 
fármacos 

Qualidade 
Projetos em 
desenvolvimento 

Resultado 0 0 1 1 0 1 DPSPDNT AO 
 

Fundação 
Champalimaud, 

IGC 
2 PDE 2008-2012 

DPS b) OE1 

Desenvolver projetos de 
observação e vigiância na 
população portuguesa em 
curso com componente 
laboratorial 

Qualidade Estudos epidemiológicos  Resultado 2 2 2 4 1 5 DPSPDNT ASPFP 
 

ARS, ACSS, 
Programa 

Nacional Saúde 
Mental 

2 PDE 2008-2012 
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Atribuição  
da 

Unidade 
Orgânica 

(O) 

OE (O) Objetivo Operacional (O) 
Parâmetro 

OOP (O) 
Indicador (O) 

Tipo de 
Indicador (O) 

Valores 
Prévios 
(2010) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2011) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2012) 
(QA) 

Meta 
(2013) (O) 

Tolerância 
(QA) 

Valor 
Crítico 

(O) 

Responsáveis 
pela execução 

(O) 

Atividade 
Constante 

no 
Orçamento  

(O) 

Eventuais 
Dependências 

(QA) 

Entidades 
Colaboradoras (F) 

Contributo 
para as 

Orientações 
Estratégicas 
do MS (O) 

Contributo para as 
LOE - INSA (O) 

DPS a) OE7 

Promover o 
desenvolvimento de 
competências em saúde 
pública e biomedicina 

Qualidade 
Alunos de pós-graduação 
e pós-doutorandos 

Resultado 14 8 13 10 2 14 DPSPDNT ASPFP 
 

ENSP (UNL), 
FCUL, IGC 

2 PDE 2008-2012 

DPS c) OE1 
Apoiar os Programas 
Nacionais Prioritários 

Qualidade Novos projetos Resultado - - - 1 0 1 DPSPDNT AO 
 

ENSP (UNL), 
Programa 

Nacional de 
Doenças 
cérebro-

cardiovasculares 

1.4 PDE 2008-2012 

DPS a) OE3 

Colaborações em redes 
internacionais na área da 
prevenção das doenças 
não transmissíveis 

Qualidade Redes de investigação Resultado 1 3 3 3 1 4 DPSPDNT ASPFP 
 

Autism Genome 
Project, ESSEA, 

Institut de 

Chimie des 

Substances 

Naturelles 
(ICSN), Centre 

Nationale de 

Recherche 

Scientifique 

(CNRS) 

2 PDE 2008-2012 

DPS c) OE1 

Produzir conhecimento 
visando a elaboração de 
documentos nos domínios 
de competência do INSA 
que possibilitem as 
melhores decisões em 
saúde pública 

Qualidade 
Relatórios/artigos 
científicos 

Resultado - - 1 2 1 3 DPSPDNT AO 
  

3.7 PDE 2008-2012 

DPS a) OE3 
Divulgar o conhecimento 
científico 

Qualidade Publicações científicas  Resultado 13 7 10 13 4 14 DPSPDNT AO 
  

2 PDE 2008-2012 

DPS a) OE4 

Promover a participação 
ativa dos investigadores e 
formandos em 
conferências da 
especialidade, com 
apresentação de 
trabalhos. 

Qualidade Trabalhos apresentados Realização 28 38 16 20 2 38 DPSPDNT AO 
  

2 PDE 2008-2012 

DPS b) OE1 
Implementar e 
desenvolver o Biobanco 

Eficiência 
Terminar Roadmap (em 
%) 

Realização - - - 100 0 100 
Grupo de 
trabalho 

Biobancos 
AO 

  
1.8 PDE 2008-2012 

DPS d) OE1 

Garantir a atividade 
laboratorial prevista nos 
Programas Nacionais nos 
quais o INSA participa 

Eficácia 

Testes de rastreio e 
confirmação laboratorial 
no âmbito das 
hemoglobinopatias 

Resultado - - 600 600 150 750 DPSPDNT AO 
 

Laboratórios de 
Saúde Pública e 
Laboratórios de 
Análises Clínicas  

2.11 PDE 2008-2012 

DPS d) OE2 

Prestar serviços 
diferenciados em áreas 
científicas mais 
carenciadas ou inovadoras 

Eficácia 
Novos ensaios 
implementados  

Resultado - - 4 4 1 4 DPSPDNT AO 
  

1.5 PDE 2008-2012 
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Atribuição  
da 

Unidade 
Orgânica 

(O) 

OE (O) Objetivo Operacional (O) 
Parâmetro 

OOP (O) 
Indicador (O) 

Tipo de 
Indicador (O) 

Valores 
Prévios 
(2010) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2011) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2012) 
(QA) 

Meta 
(2013) (O) 

Tolerância 
(QA) 

Valor 
Crítico 

(O) 

Responsáveis 
pela execução 

(O) 

Atividade 
Constante 

no 
Orçamento  

(O) 

Eventuais 
Dependências 

(QA) 

Entidades 
Colaboradoras (F) 

Contributo 
para as 

Orientações 
Estratégicas 
do MS (O) 

Contributo para as 
LOE - INSA (O) 

DPS c) OE4 

Promover a divulgação dos 
serviços  em áreas 
inovadoras e de maior 
diferenciação 

Qualidade Iniciativas de divulgação Impacte - - 2 2 1 3 DPSPDNT AO 
  

1.5 PDE 2008-2012 

DPS d) OE4 

Potenciar o aumento das 
receitas próprias através 
da promoção dos serviços 
existentes 

Eficácia 
Elaboração de brochuras e 
folhetos para promoção 
de serviços 

Impacte - - 2 2 1 3 DPSPDNT 
   

1.5 PDE 2008-2012 

DPS c) OE7 
Promover a oferta 
formativa interna 

Qualidade 
Iniciativas de oferta 
formativa organizadas 
internamente 

Realização - - 8 9 1 10 DPSPDNT AO 
  

8 PDE 2008-2012 

DPS c) OE4 
Promover a oferta 
formativa externa 

Qualidade 
Workshops para clínicos 
gerais e especialistas nas 
áreas prioritárias da saúde 

Realização 4 4 4 4 1 5 DPSPDNT AO 
 

Covos-Baxon 8 PDE 2008-2012 

DPS c) OE4 
Promover a divulgação da 
cultura científica 

Qualidade 
Iniciativas para público em 
geral 

Realização 2 2 7 5 1 6 DPSPDNT AO 
  

1.3 PDE 2008-2012 

DPS c) OE2 
Promover a formação 
profissional 

Qualidade 
Estágios na área de 
atividade do 
departamento 

Realização 8 10 5 5 1 10 DPSPDNT AO 
  

1.1 PDE 2008-2012 

DPS a) OE3 

Participar em programas 
de formação e reuniões 
científicas em áreas de 
especialização do 
departamento 

Qualidade 
Palestras proferidas por 
convite 

Realização 9 8 10 6 2 10 DPSPDNT AO 
  

2 PDE 2008-2012 

INSA c) OE1 
Aprofundar competências 
no âmbito do Health 

Impact Assessment (HIA) 
Qualidade 

Desenvolver mecanismos 
de implementação de HIA 

Resultado - - - 1 0 3 
Natércia 
Miranda 

AO 
  

1.4 
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_VI. Objetivos Operacionais do Departamento de Saúde Ambiental 

Atribuição  
da 

Unidade 
Orgânica 

(O) 

OE (O) Objetivo Operacional (O) 
Parâmetro 

OOP (O) 
Indicador (O) 

Tipo de 
Indicador (O) 

Valores 
Prévios 
(2010) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2011) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2012) 
(QA) 

Meta 
(2013) 

(O) 

Tolerância 
(QA) 

Valor 
Crítico 

(O) 

Responsáveis 
pela 

execução (O) 

Atividade 
Constante 

no 
Orçamento  

(O) 

Eventuais 
Dependências 

(QA) 

Entidades 
Colaboradoras 

(F) 

Contributo 
para as 

Orientações 
Estratégicas 
do MS (O) 

Contributo para 
as LOE - INSA (O) 

DSA c) OE2 
Prestar serviços diferenciados em 
áreas científicas mais carenciadas ou 
inovadoras 

Eficácia 

Novos ensaios analíticos 
implementados 

Resultado - - - 8 3 15 DSA AO 
  

1.10 PDE 2008-2012 

Identificar, propor e 
reforçar parcerias com 
entidades públicas ou 
privadas para a 
prestação de serviços 
em domínios prioritários 
da saúde pública 

Resultado - - - 2 1 4 DSA AO 
   

PDE 2008-2012 

Realização de estágios 
de formação/ visitas de 
estudo para estudantes 
e profissionais de saúde  

Resultado - - - 3 1 6 DSA AO 
   

PDE 2008-2012 

INSA n) OE2 

Desenvolver capacidades e 
competências dos laboratórios tendo 
em vista o reforço da função de 
referência  

Qualidade 

Acreditação de novos 
ensaios analíticos 

Resultado - - - 8 4 14 DSA AO 
   

PDE 2008-2012 

Manutenção de 
acreditação dos ensaios 
analíticos 

Resultado - - - 152 5 140 DSA AO 
   

PDE 2008-2012 

DSA a) OE3 
Desenvolver investigação em saúde 
pública, em clínica e em serviços de 
saúde 

Eficácia 

Projetos de I&D em 
desenvolvimento 

Resultado - - - 15 4 25 DSA AO 
  

2.4 PDE 2008-2012 

Publicações efetuadas Resultado - - - 8 2 12 DSA AO 
  

2.4 PDE 2008-2012 

Orientação de teses de 
mestrado ou 
doutoramento   

Resultado - - - 4 1 6 DSA AO 
  

1.10 PDE 2008-2012 

DSA d) OE2 
Desenvolver medidas com interesse 
para a saúde pública  

Eficiência 

Participação em 
comissões técnicas / 
grupos de trabalho  

Resultado - - - 4 1 5 DSA AO 
   

PDE 2008-2012 

Lançamento de um 
inquérito para avaliação 
dos hábitos de consumo 
de água 

Resultado - - - 1 0 1 DSA AO 
   

PDE 2008-2012 

Iniciativas de divulgação 
do conhecimento 
científico dirigidas à 
comunidade em geral 

Resultado - - - 5 2 8 DSA AO 
   

PDE 2008-2012 

Reporte atempado da 
informação laboratorial 
relativa à vigilância 
epidemiológica da 
Doença dos Legionários 
na sua componente 
ambiental (em %) 

Resultado - - - 100 0 100 DSA AO 
   

PDE 2008-2012 

Novas estirpes de 
Legionella de origem 
humana e ambiental 
tipadas  (em %) 

Resultado - - - 80 0 80 DSA AO 
   

PDE 2008-2012 
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Atribuição  
da 

Unidade 
Orgânica 

(O) 

OE (O) Objetivo Operacional (O) 
Parâmetro 

OOP (O) 
Indicador (O) 

Tipo de 
Indicador (O) 

Valores 
Prévios 
(2010) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2011) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2012) 
(QA) 

Meta 
(2013) 

(O) 

Tolerância 
(QA) 

Valor 
Crítico 

(O) 

Responsáveis 
pela 

execução (O) 

Atividade 
Constante 

no 
Orçamento  

(O) 

Eventuais 
Dependências 

(QA) 

Entidades 
Colaboradoras 

(F) 

Contributo 
para as 

Orientações 
Estratégicas 
do MS (O) 

Contributo para 
as LOE - INSA (O) 

INSA n) OE4 
Potenciar o aumento das receitas 
próprias através da promoção dos 
serviços existentes 

Eficiência 

Iniciativas de oferta 
formativa organizadas  

Resultado - - - 10 2 13 DSA AO 
   

PDE 2008-2012 

Análises realizadas   Resultado - - - 515 50 600 DSA AO 
   

PDE 2008-2012 

Folhetos distribuídos a 
potenciais clientes  

Resultado - - - 1 0 1 DSA AO 
   

PDE 2008-2012 

INSA d) OE5 
Melhorar os diálogos interno e 
externo 

Qualidade 

Iniciativas de divulgação 
do conhecimento 
científico dirigidas à 
comunidade em geral 

Resultado - - - 1 0 1 DSA AO 
   

PDE 2008-2012 

Elaboração de folhetos 
informativos de forma a 
promover a satisfação 
de clientes 

Resultado - - - 2 1 4 DSA AO 
   

PDE 2008-2012 

DSA d) OE1 

Assegurar a produção, recolha, 
compilação e transmissão de dados 
analíticos sobre ocorrência de 
contaminantes em águas 
subterrâneas  

Eficácia 
Transmissões de dados à 
EU 

Resultado - - - 1 0 1 DSA AO 
   

PDE 2008-2012 

DSA a) OE1 
Obter evidência para a decisão em 
saúde pública através do reporte de 
informação laboratorial 

Eficiência 

Produção de 
conhecimento visando a 
elaboração de 
documentos nos 
domínios de 
competência do INSA 
que possibilitem 
melhores decisões em 
Saúde Pública 

Resultado - - - 2 0 2 DSA AO 
  

2.4 PDE 2008-2012 

DSA a) OE2 
Melhorar a qualificação dos recursos 
humanos  

Eficácia 

Formação de recursos 
humanos (% de 
colaboradores com 
formação)  

Resultado - - - 70 0 80 DSA AO 
   

PDE 2008-2012 

INSA b) OE2 
Realizar iniciativas de divulgação do 
conhecimento científico dirigidas a 
comunidade científica 

Eficácia 

Congressos 
/conferências 
Internacionais 

Resultado - - - 2 0 4 DSA ASPFP ICETA 
ICETA, 
APTox 

3.6 PDE 2008-2012 

Participação em 
Comissões Técnicas no 
domínio da referência 

Realização - - - 5 0 11 DSA AO 
Certitecna, 

APIRAC, 
APA 

Certitecna, 
APIRAC, APA 

3.7 PDE 2008-2012 

INSA c) OE2 

Participar na organização de 
programas de avaliação externa da 
qualidade em colaboração com o 
PNAEQ 

Qualidade 
Programas de avaliação 
externa da qualidade 

Resultado - - - 2 0 1 
Manuela 

Cano 
AO PNAEQ PNAEQ 3 PDE 2008-2012 

DSA d) OE2 
Difundir a cultura científica visando 
grupos alvo prioritários  

Eficácia 
Participação em 
iniciativas de divulgação 

Resultado - - - 6 0 14 DSA AO 
  

3.7 PDE 2008-2012 
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_VII. Objetivos Operacionais da Direção de Gestão de Recursos Humanos 

Atribuição  
da 

Unidade 
Orgânica 

(O) 

OE (O) Objetivo Operacional (O) 
Parâmetro 

OOP (O) 
Indicador (O) 

Tipo de 
Indicador (O) 

Valores 
Prévios 
(2010) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2011) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2012) 
(QA) 

Meta 
(2013) (O) 

Tolerância 
(QA) 

Valor 
Crítico 

(O) 

Responsáveis 
pela execução 

(O) 

Atividade 
Constante 

no 
Orçamento  

(O) 

Eventuais 
Dependências 

(QA) 

Entidades 
Colaboradoras (F) 

Contributo 
para as 

Orientações 
Estratégicas 
do MS (O) 

Contributo para as 
LOE - INSA (O) 

DRH a) OE5 

Proceder á ocupação dos 
postos de trabalho 
previstos e não ocupados 
através de figuras como o 
procedimento concursal 
ou a mobilidade interna 
ou ainda recurso a 
colocação de pessoal em 
SME 

Eficácia 
Trabalhadores 
detentores de requisitos 
para mudança de carreira 

Estrutura - - - 15 2 20 DGRH AO 
  

3.14 
 

DRH b) OE5 

Elaborar uma proposta 
de classificador de 
documentos a utilizar no 
INSA, I.P. com as 
metodologias exigidas 
pela DGLAB 

Eficácia 
Implementação da 1ª 
fase (em %) 

Realização - - - 100 0 100 DGRH AO 
    

DRH b) OE5 
Rever o manual de 
acolhimento de recursos 
humanos do INSA, I.P. 

Eficácia 
Elaboração de manual 
(em %) 

Realização - - - 100 0 100 DGRH AO 
    

DRH c) OE7 

Propor a celebração de 
contrato em carreira mais 
adequada aos 
trabalhadores com grau 
académico superior 

Eficiência 

Levantamento do 
número de trabalhadores 
com grau académico 
superior (em %) 

Realização - - - 100 0 100 DGRH AO 
  

3.14 
 

DRH d) OE7 
Gerir os contratos de 
Bolsa e celebrar novos 
contratos 

Eficácia Novas bolsas Estrutura - - - 10 2 15 DGRH AO 
  

3.14 PDE 2008-2012 

DRH b) OE7 
Promover a formação 
(QUAR) 

Eficácia 

Taxa de participação dos 
colaboradores do INSA, 
I.P. em ações de 
formação (em %) (QUAR) 

Resultado - - - 70 10 100 DGRH AO 
  

8 PDE 2008-2012 

Elaboração do Plano de 
Formação  

Realização - - - 1 0 1 DGRH AO 
  

8 PDE 2008-2012 

DRH b) OE6 

Assegurar a 
implementação do Plano 
de Gestão de Risco e de 
Prevenção da Corrupção 
e Infrações Conexas 
(QUAR) 

Eficácia 

Elaboração de relatórios 
periódicos de 
monitorização do Plano 
(QUAR) 

Realização - - - 2 0 4 DGRH AO 
   

Auditoria ao SCI 

Revisão do Plano (em %) Realização - - - 100 0 100 DGRH AO 
   

Auditoria ao SCI 
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_VIII. Objetivos Operacionais da Direção de Gestão de Recursos Financeiros 

Atribuição  
da 

Unidade 
Orgânica 

(O) 

OE (O) Objetivo Operacional (O) 
Parâmetro 

OOP (O) 
Indicador (O) 

Tipo de 
Indicador (O) 

Valores 
Prévios 
(2010) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2011) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2012) 
(QA) 

Meta 
(2013) (O) 

Tolerância 
(QA) 

Valor 
Crítico 

(O) 

Responsáveis 
pela execução 

(O) 

Atividade 
Constante 

no 
Orçamento  

(O) 

Eventuais 
Dependências 

(QA) 

Entidades 
Colaboradoras (F) 

Contributo 
para as 

Orientações 
Estratégicas 
do MS (O) 

Contributo para as 
LOE - INSA (O) 

DRF a) OE4 

Assegurar a realização da 
orçamentação com os 
Departamentos Técnico-
científicos baseado em 
metas de desempenho 

Eficiência 

Realização de 
orçamentos anuais por 
Departamento Técnico 
Cientifico 

Resultado - - - 6 0 6 
Manuela 
Carvalho 

AO 
   

PREMAC 1.2 

Elaboração de reporte 
trimestral da execução 
orçamental ao Conselho 
Diretivo 

Realização - - - 4 0 4 
Manuela 
Carvalho 

AO 
   

PREMAC 1.2 

DRF a) OE4 

Assegurar a gestão 
eficiente do orçamento 
do INSA e respetiva 
prestação de contas 

Eficiência 
Elaboração de relatórios 
de controlo orçamental 
até dia 20 do mês n+1  

Realização - - - 12 3 12 
Manuela 
Carvalho 

AO 
   

Auditoria ao SCI 

DRF b) OE4 
Melhorar o desempenho 
económico-financeiro 

Qualidade 

Manter o Prazo Médio 
de Pagamento a 
Fornecedores (em dias) 
(QUAR) 

Impacte - - - 90 10 75 
Manuela 
Carvalho 

AO 
   

Auditoria ao SCI 

Elaboração trimestral de 
relatório de avaliação 
económico-financeira 
até ao dia 25 do mês n+1 

Realização - - - 4 1 4 
Manuela 
Carvalho 

AO 
   

Auditoria ao SCI 

DRF n) OE4 

Desenvolver 
procedimentos de 
aquisição de bens e 
serviços com vista à 
redução de custos 

Qualidade 
Taxa de poupança 
gerada 

Realização - - - 3 1 5 
Manuela 
Carvalho 

AO 
   

Auditoria ao SCI 

DRF q) OE6 
Melhorar a gestão do 
património 

Qualidade 
Atualização do cadastro 
dos bens imobilizados 
(em %) 

Estrutura - - - 100 0 100 
Manuela 
Carvalho 

AO 
   

Auditoria ao SCI 

DRF q) OE7 
Aumentar a qualificação 
e as competências dos 
trabalhadores da DRF 

Qualidade 

Trabalhadores 
abrangidos por ações de 
formação (em %) 

Resultado - - - 70 5 100 
Manuela 
Carvalho 

AO 
   

Auditoria ao SCI 

Horas de formação 
frequentadas por 
trabalhador (valor 
médio) 

Resultado - - - 20 10 40 
Manuela 
Carvalho 

AO 
   

Auditoria ao SCI 
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_IX. Objetivos Operacionais da Direção de Gestão de Recursos Técnicos 

Atribuição  
da 

Unidade 
Orgânica 

(O) 

OE (O) Objetivo Operacional (O) 
Parâmetro 

OOP (O) 
Indicador (O) 

Tipo de 
Indicador (O) 

Valores 
Prévios 
(2010) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2011) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2012) 
(QA) 

Meta 
(2013) (O) 

Tolerância 
(QA) 

Valor 
Crítico 

(O) 

Responsáveis 
pela execução 

(O) 

Atividade 
Constante 

no 
Orçamento  

(O) 

Eventuais 
Dependências 

(QA) 

Entidades 
Colaboradoras (F) 

Contributo 
para as 

Orientações 
Estratégicas 
do MS (O) 

Contributo para as 
LOE - INSA (O) 

DRT m) OE2 
Desenvolver o Projeto 
EFSA (European Food 
Safety Autority) 

Eficácia 
Desenvolvimento do 
projeto (em %) 

Resultado - - - 100 0 100 DGRT AO 
  

3.16 PDE 2008-2012 

DRT p) OE5 
Desenvolver o Portal do 
Colaborador 

Eficácia 
Desenvolvimento do 
projeto (em %) 

Resultado - - - 100 0 100 DGRT AO 
  

3.16 PDE 2008-2012 

DRT m) OE5 

Melhorar as condições 
de utilização do Sistema 
de Gestão Documental 
(EMC Documentum) 

Eficácia 

Reformulação do 
interface de utilização 
(em %) 

Resultado - - - 100 0 100 DGRT AO 
  

3.16 PDE 2008-2012 

Ações de formação Realização - - - 10 2 15 DGRT AO 
  

3.16 PDE 2008-2012 

DRT j) OE8 

Adquirir Software de 
Gestão de Imobilizado e 
Controlo de 
Equipamentos 

Eficiência 
Apresentação de 
proposta ao CD 

Resultado - - - 1 0 1 DGRT ASPFP 
  

3.16 Auditoria ao SCI 

DRT j) OE6 
Restruturar o parque de 
impressoras do INSA, IP 

Eficiência 
Centralização e 
uniformização do parque 
de impressoras (em %) 

Estrutura - - - 100 0 100 DGRT AO 
  

3.16 PREMAC 1.1 

DRT k) OE6 

Melhorar interligação de 
sistemas: faturação 
(SIGALIS) e contabilidade 
(SIDC) 

Eficácia 
Desenvolvimento de 
interface (em %) 

Resultado - - - 100 0 100 DGRT AO 
  

3.16 Auditoria ao SCI 

DRT j) OE3 
Melhorar das condições 
técnicas dos DataCenters 

Eficácia 
Apresentação de 
proposta ao CD 

Estrutura - - - 1 0 1 DGRT AO 
  

3.16 PDE 2008-2012 

DRT j) OE6 
Adquirir Software de 
Gestão de Armazéns e 
Aprovisionamento 

Eficiência 
Apresentação de 
proposta ao CD 

Resultado - - - 1 0 1 DGRT AO 
  

3.16 Auditoria ao SCI 

DRT r) OE8 

Elaborar Planos de 
manutenção de 
infraestruturas técnicas e 
equipamentos 

Eficiência Planos de manutenção  Estrutura - - - 15 2 20 DGRT AO 
   

PREMAC 1.1 

DRT r) OE2 

Avaliar e melhorar a 
gestão dos contratos de 
manutenção e 
assistência técnica com 
fornecedores 

Eficiência 
Redução do número de 
contratos com 
fornecedores (em %) 

Realização - - - 15 5 25 DGRT AO 
   

PREMAC 1.1 

DRT u) OE6 
Elaborar Manual de Boas 
Práticas de Eficiência 
Energética 

Eficiência 
Apresentação de 
proposta ao CD 

Estrutura - - - 1 0 1 DGRT AO 
   

PREMAC 4.2 

DRT q) OE8 

Elaborar plano para a 
desocupação do edifício 
LEMES e integrar os 
respetivos laboratórios, 
equipamentos e 
gabinetes nos edifícios 
principais e DSA 

Eficiência 
Apresentação de Plano 
ao CD 

Realização - - - 1 0 1 DGRT AO 
   

PREMAC 3.1 
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Atribuição  
da 

Unidade 
Orgânica 

(O) 

OE (O) Objetivo Operacional (O) 
Parâmetro 

OOP (O) 
Indicador (O) 

Tipo de 
Indicador (O) 

Valores 
Prévios 
(2010) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2011) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2012) 
(QA) 

Meta 
(2013) (O) 

Tolerância 
(QA) 

Valor 
Crítico 

(O) 

Responsáveis 
pela execução 

(O) 

Atividade 
Constante 

no 
Orçamento  

(O) 

Eventuais 
Dependências 

(QA) 

Entidades 
Colaboradoras (F) 

Contributo 
para as 

Orientações 
Estratégicas 
do MS (O) 

Contributo para as 
LOE - INSA (O) 

DRT a) OE8 

Assegurar o tratamento 
documental das novas 
aquisições e o 
tratamento retrospetivo 
do fundo patrimonial, 
garantindo o acesso às 
coleções e aos recursos 
disponíveis, e a resposta 
a pedidos de informação 

Eficácia 

Tratamento de obras 
adquiridas (compra, 
oferta e permuta); 
Continuação do 
tratamento do fundo 
Antigo do INSA e do 
Espólio José Alberto de 
Faria, e dos trabalhos de 
integração dos fundos 
incorporados (em 
meses) 

Realização - - - 11 1 9 
Elvira 

Silvestre, 
Miguel Flores 

AO 
   

PDE 2008-2012 

DRT b) OE8 

Consolidar a Biblioteca 
Digital do INSA, 
procedendo ao 
desenvolvimento do 
Repositório científico do 
INSA (open access) em 
colaboração com 
repositório científico 
nacional (RCAAP) e 
disponibilização de 
conteúdos patrimoniais 

Eficiência 
Registo de estatística de 
downloads e consultas 
efetuadas no repositório 

Resultado - - - 4 1 6 Elvira Silvestre AO 
   

PDE 2008-2012 

DRT c) OE8 

Atualizar e desenvolver o 
acervo documental do 
INSA de acordo com as 
necessidades de 
informação do INSA 

Eficácia 

Propostas de renovação 
de assinaturas de 
revistas e de base de 
dados, e aquisições de 
manuais e normas 
técnicas (em meses) 

Realização - - - 11 1 9 Elvira Silveste AO 
   

PDE 2008-2012 

DRT d) OE8 

Dar continuidade a 
medidas necessárias de 
conservação preventivas 
e recuperação do acervo 

Eficácia 

Medidas de conservação 
do acervo 
(encadernação, restauro, 
transferências de 
suporte, desinfestação e 
limpeza) (em meses) 

Realização - - - 11 1 9 
Elvira 

Silvestre; 
Fernada Silva 

AO 
   

PDE 2008-2012 

DRT e) OE9 

Promover a Biblioteca de 
Saúde Pública do INSA 
como centro de recursos 
de informação de 
referência e a 
capacitação dos 
utilizadores assegurando 
o apoio na área de 
formação de utilizadores 

Eficácia 

Iniciativas de formação e 
de extenção cultural/ 
divulgação do acervo 
organizadas ou 
promovidas, com 
disponibilização de 
conteúdos web  

Resultado - - - 4 1 5 Elvira Silvestre AO 
   

PDE 2008-2012 

DRT f) OE8 

Manter e reforçar 
parcerias com outros 
serviços de 
documentação, 
promovendo a partilha 
de informação e de 
recursos 

Eficiência 

Colaboração com outros 
serviços da área da 
Saúde e da Educação 
(em meses) 

Realização - - - 11 1 9 Elvira Silvestre AO 
   

PDE 2008-2012 
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Atribuição  
da 

Unidade 
Orgânica 

(O) 

OE (O) Objetivo Operacional (O) 
Parâmetro 

OOP (O) 
Indicador (O) 

Tipo de 
Indicador (O) 

Valores 
Prévios 
(2010) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2011) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2012) 
(QA) 

Meta 
(2013) (O) 

Tolerância 
(QA) 

Valor 
Crítico 

(O) 

Responsáveis 
pela execução 

(O) 

Atividade 
Constante 

no 
Orçamento  

(O) 

Eventuais 
Dependências 

(QA) 

Entidades 
Colaboradoras (F) 

Contributo 
para as 

Orientações 
Estratégicas 
do MS (O) 

Contributo para as 
LOE - INSA (O) 

DRT g) OE8 

Prosseguir com os 
trabalhos de organização 
e conservação do 
Arquivo Administrativo 
Histórico do INSA 

Eficácia 

Colaboração em 
iniciativas arquivísticas 
de orientação 
estratégica para a 
Administração Central; 
Medidas de conservação 
preventiva da 
documentação (em %) 

Realização - - - 90 10 100 
Elvira 

Silvestre, 
Miguel Flores 

AO 
   

PDE 2008-2012 

DRT h) OE8 

Promover a difusão da 
cultura científica do INSA 
através do 
desenvolvimento da 
política de publicações 
institucional e 
dinamização do catálogo 
de edições do INSA on-
line (QUAR) 

Eficiência 
Publicação do “Boletim 
Epidemiológico 
Observações”  

Resultado - - - 4 1 6 

Elvira 
Silvestre, 

Carlos Rocha, 
Carlos Dias 

AO 
   

PDE 2008-2012 
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_X. Objetivos Operacionais do Museu da Saúde 

Atribuição  
da 

Unidade 
Orgânica 

(O) 

OE (O) Objetivo Operacional (O) 
Parâmetro 

OOP (O) 
Indicador (O) 

Tipo de 
Indicador (O) 

Valores 
Prévios 
(2010) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2011) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2012) 
(QA) 

Meta 
(2013) (O) 

Tolerância 
(QA) 

Valor 
Crítico 

(O) 

Responsáveis 
pela execução 

(O) 

Atividade 
Constante 

no 
Orçamento  

(O) 

Eventuais 
Dependências 

(QA) 

Entidades 
Colaboradoras (F) 

Contributo 
para as 

Orientações 
Estratégicas 
do MS (O) 

Contributo para as 
LOE - INSA (O) 

Mus a) OE8 

Consolidar o inventário e 
documentação do acervo 
do Museu da Saúde 
(QUAR) 

Eficácia 
Novos registos de 
inventário e estudo das 
peças 

Resultado - - 450 300 100 450 
Museu da 

Saúde 
AO 

  
1.1 PDE 2008-2012 

Mus a) OE8 
Estruturar e normalizar a 
base de dados 

Eficácia 
Manual de 
procedimentos do 
inventário 

Realização - - - 1 0 1 
Museu da 

Saúde 
AO 

   
PDE 2008-2012 

Mus c) OE9 

Promover e divulgar o 
acervo museológico do 
Museu da Saúde através 
de ações de divulgação 
dirigidas à comunidade 
científica e à população 
em geral (QUAR) 

Eficácia Exposições realizadas Realização - - 1 2 1 4 
Museu da 

Saúde 
AO 

   
PDE 2008-2012 

Eficácia 
Estabelecimento de 
parcerias  

Realização - - 1 2 1 4 
Museu da 

Saúde 
AO 

 

Cruz Vermelha 
Portuguesa, 

IHMT, Museu 
da Medicina 

 
PDE 2008-2012 

Mus d) OE2 
Apresentar mensalmente 
uma peça museológica  

Eficácia Peças divulgadas Resultado - - 9 12 4 12 
Museu da 

Saúde 
AO 

   
PDE 2008-2012 

Mus d) OE2 
Ampliar os conteúdos da 
plataforma InWeb 

Eficácia Registos Resultado - - 259 250 100 350 
Museu da 

Saúde 
AO 

 

Cruz Vermelha 
Portuguesa, 

IHMT 
 

PDE 2008-2012 

Mus b) OE2 

Definir uma política de 
ações preventivas e de 
conservação dos bens 
patrimoniais 

Eficácia 
Relatório de orientação 
técnica 

Resultado - - - 1 0 1 
Museu da 

Saúde 
AO 

   
PDE 2008-2012 

Mus e) OE8 

Realizar propostas de 
estudo, incorporação e 
enriquecimento do 
acervo museológico 

Eficácia Propostas  Resultado - - 1 2 1 4 
Museu da 

Saúde 
AO 

   
PDE 2008-2012 
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_XI. Ações e Projetos Transversais 

Atribuição  
da 

Unidade 
Orgânica 

(O) 

OE (O) Objetivo Operacional (O) 
Parâmetro 

OOP (O) 
Indicador (O) 

Tipo de 
Indicador (O) 

Valores 
Prévios 
(2010) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2011) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2012) 
(QA) 

Meta 
(2013) (O) 

Tolerância 
(QA) 

Valor 
Crítico 

(O) 

Responsáveis 
pela execução 

(O) 

Atividade 
Constante 

no 
Orçamento  

(O) 

Eventuais 
Dependências 

(QA) 

Entidades 
Colaboradoras (F) 

Contributo 
para as 

Orientações 
Estratégicas 
do MS (O) 

Contributo para as 
LOE - INSA (O) 

INSA a) OE1 

Elaborar concurso de 
projetos de I&D no 
âmbito dos Programas 
Nacionais Prioritários de 
saúde 

Eficácia Concursos  Realização - - 1 1 0 2 
Isabel 

Carvalho-
Oliveira 

AO 
  

2 
 

DRF p) OE6 
Simplificar o processo de 
gestão de projetos 

Qualidade 

Novo formulário de 
reembolso de despesas 
no âmbito de projetos de 
I&D 

Estrutura - - - 1 0 2 
Isabel 

Carvalho-
Oliveira 

AO 
   

PDE 2008-2012 

DRF p) OE2 
Elaborar pedidos de 
pagamento de projetos  

Eficácia Pedidos de Pagamento Realização 34 27 55 38 5 55 
Sofia 

Fernandes 
AO 

   
PDE 2008-2012 

DRF p) OE3 
Desenvolver a 
investigação estratégica 
(QUAR) 

Eficácia 
Projetos de I&D a iniciar 
no ano 

Realização 24 14 20 15 4 24 
Isabel 

Carvalho-
Oliveira 

AO 
   

PDE 2008-2012 

Eficácia 
Realização do Fórum de 
I&D em Saúde 

Realização - - 1 1 0 2 
Isabel 

Carvalho-
Oliveira 

AO 
  

3 PDE 2008-2012 

INSA a) OE3 

Definir agenda de 
investigação no âmbito 
dos Programas 
Prioritários (QUAR) 

Eficácia 
Divulgação de lista de 
prioridades de 
investigação (em meses) 

Realização - - - 3 1 1 
Isabel 

Carvalho-
Oliveira 

AO 
   

Objetivo 
Interinstitucional 

INSA n) OE6 
Elaborar o Plano de 
Comunicação e 
Marketing do INSA 

Qualidade 
Identificação de clientes 
e promover a sua 
aproximação com o INSA 

Impacte - - 4 4 2 7 Ana Morais AO 
   

PDE 2008-2012 

INSA a) OE9 

Gerir, acompanhar e 
implementar melhorias 
no âmbito do website do 
INSA e em ferramentas 
Web 2.0 

Eficácia Reformulação do website Impacte - - - 1 0 2 
Ana Morais e 

João Galhardo 
AO QREN/AMA 

 
3.16 PREMAC 4.1 

INSA a) OE9 
Gerir e apoiar os 
contatos com os órgãos 
de comunicação social 

Eficiência 
Pedidos recebidos e 
contatos estabelecidos 
com Comunicação Social 

Resultado 70 101 130 150 20 200 Ana Morais AO 
   

PDE 2008-2012 

INSA b) OE8 
Promoção da difusão da 
cultura científica do INSA 
(QUAR) 

Eficácia 

Organização de eventos 
de promoção do 
conhecimento e cultura 
científica 

Realização 5 6 8 6 2 9 Ana Morais AO 
    

Organização de 
Seminários sobre 
Políticas e Sistemas de 
Saúde, e outras 
iniciativas, dirigidas ao 
público interno e externo 

Resultado 13 6 4 3 1 13 Ana Morais AO 
    

INSA b) OE5 

Estabelecer parcerias 
direcionadas ao público 
escolar potenciando a 
literacia em saúde 

Eficiência 

Realização do projeto de 
Difusão da Cultura 
Cientifica submetido 
para financiamento 
(Agência Ciência Viva) 

Resultado 1 - - 1 0 1 Ana Morais ASPFP 
Agência 

Ciência Viva    
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Atribuição  
da 

Unidade 
Orgânica 

(O) 

OE (O) Objetivo Operacional (O) 
Parâmetro 

OOP (O) 
Indicador (O) 

Tipo de 
Indicador (O) 

Valores 
Prévios 
(2010) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2011) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2012) 
(QA) 

Meta 
(2013) (O) 

Tolerância 
(QA) 

Valor 
Crítico 

(O) 

Responsáveis 
pela execução 

(O) 

Atividade 
Constante 

no 
Orçamento  

(O) 

Eventuais 
Dependências 

(QA) 

Entidades 
Colaboradoras (F) 

Contributo 
para as 

Orientações 
Estratégicas 
do MS (O) 

Contributo para as 
LOE - INSA (O) 

INSA m) OE5 

Fortalecer a cooperação 
com a CPLP através do 
desenvolvimento da 
Rede de informação em 
saúde ePORTUGUÊSe 
(QUAR) 

Eficiência 

Disponibilizar a 
informação sobre as 
iniciativas de saúde em 
Portugal nas plataformas 
de comunicação da Rede, 
espelhado através da 
emissão semestral de 
relatórios 

Realização - - - 2 0 4 Ana Morais AO 
  

3.17 
Objetivo 

Interinstitucional 

INSA n) OE5 
 Promover a satisfação 
dos profissionais e 
clientes (QUAR) 

Qualidade 

Relatórios referentes a 
avaliação da satisfação 
dos clientes e 
reclamações 

Resultado 6 1 1 2 0 6 Ana Morais AO 
  

9 PDE 2008-2012 

INSA m) OE5 
Melhorar a articulação 
em matéria de relações 
internacionais (QUAR) 

Eficácia  

Cumprimento dos prazos 
de resposta aquando do 
pedido de emissão de 
parecer (em %) 

Resultado - - - 80 18 100 
M. Conceição 

Mendes 
AO 

  
3.17 PDE 2008-2012 

Divulgação e atualização 
permanente das 
atividades de 
representação 
internacional (em %) 

Realização - - - 85 10 100 
M. Conceição 

Mendes 
AO 

  
3.17 PDE 2008-2012 

INSA m) OE5 

Apoiar os Órgãos do 
INSA e as relações 
bilaterais com vista ao 
fomento de parcerias 
estratégicas 

Eficiência 
Promoção, organização e 
acompanhamento de 
iniciativas 

Resultado - 4 5 3 1 5 Ana Morais AO 
  

3.17 PDE 2008-2012 

DRT r) OE8 

Melhorar o 
funcionamento da 
central de recolha de 
resíduos 

Eficácia 
Requalificar a central 
(em meses) 

Realização - - - 11 1 6 
Elisabete 

Fernandes 
AO 

  
3.9 

 

DRT q) OE8 

Identificar as 
necessidades de 
melhoria das instalações 
do INSA, particularmente 
ao nível das condições 
de segurança e de 
funcionamento dos lab. 

Eficácia 
Inspeção de laboratórios 
(em %) 

Resultado - - - 100 25 100 
Elisabete 

Fernandes 
AO 

  
3.9 PDE 2008-2012 

DRT t) OE7 

Implementar um conj. de 
boas práticas a nível de 
todas as suas ativ. 
científ. e de admin., 
garantindo adequada 
higiene, segurança e 
bem-estar dos seus 
profissionais, 
promovendo 
comportamentos éticos 
e saudáveis, respeito 
amb.,responsabilidade 
social, entre outros 

Eficácia Ações a realizar Realização - - - 6 2 10 
Elisabete 

Fernandes 
AO 

  
3.9 PDE 2008-2012 
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Atribuição  
da 

Unidade 
Orgânica 

(O) 

OE (O) Objetivo Operacional (O) 
Parâmetro 

OOP (O) 
Indicador (O) 

Tipo de 
Indicador (O) 

Valores 
Prévios 
(2010) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2011) 
(QA) 

Valores 
Prévios 
(2012) 
(QA) 

Meta 
(2013) (O) 

Tolerância 
(QA) 

Valor 
Crítico 

(O) 

Responsáveis 
pela execução 

(O) 

Atividade 
Constante 

no 
Orçamento  

(O) 

Eventuais 
Dependências 

(QA) 

Entidades 
Colaboradoras (F) 

Contributo 
para as 

Orientações 
Estratégicas 
do MS (O) 

Contributo para as 
LOE - INSA (O) 

DRH d) OE7 

Dar continuidade à 
formação dos recursos 
humanos na área da 
Segurança cumprindo os 
requisitos legais  

Eficácia Ações a realizar Realização - - - 4 1 8 
Elisabete 

Fernandes 
AO 

  
3.9 PDE 2008-2012 

INSA i) OE8 

Alargar o Plano 
Estratégico de 
Biossegurança aos 
serviços 
desconcentrados 

Eficácia 
Implementação do Plano 
nos serviços 
desconcentrados (em %) 

Resultado - - - 50 0 100 
Elisabete 

Fernandes 
AO 

  
3.9 PDE 2008-2012 

INSA n) OE4 
Implementar a 
contratualização com os 
DTC 

Eficiência 
Apuramento dos custos 
das análises realizadas 
pelos DTC (em meses) 

Realização - - - 10 1 6 Glória Almeida AO 
  

3.9 PDE 2008-2012 

INSA n) OE6 

Harmonizar os 
procedimentos internos 
relativamente ao 
relacionamento do INSA 
com os utentes/clientes 

Eficiência 
Produção e revisão de 
procedimentos e 
impressos 

Realização - - - 3 1 6 Glória Almeida AO 
  

3.9 PDE 2008-2012 

INSA n) OE8 

Caraterizar a capacidade 
instalada quanto aos 
recursos humanos, 
técnicos e financeiros 
dos DTC 

Eficiência Produção de relatórios Realização - - - 6 0 6 Glória Almeida AO 
   

PDE 2008-2012 

INSA n) OE5 Avaliar o PDE 2008-2012 Qualidade Produção de relatórios Realização - - - 1 0 1 Glória Almeida AO 
   

PDE 2008-2012 

INSA e) OE7 

Desenvolver ações de 
formação na área da 
Qualidade para 
implementação de um 
SGQ a nível das direções 

Qualidade Ações a realizar Resultado - - - 2 1 4 Helena Torgal AO 
  

3.10 
 

INSA e) OE8 
Aumentar o número de 
ensaio acreditados 

Qualidade 
Ensaios a acreditar em 
2013, propostos pelo 
INSA 

Resultado - - - 40 5 60 Helena Torgal AO 
  

3.10 
 

INSA e) OE8 
Melhorar o Sistema de 
Gestão da Qualidade do 
INSA  

Qualidade 
Auditorias internas ao 
Sistema de Gestão da 
Qualidade do INSA  

Resultado - - - 30 2 34 Helena Torgal AO 
  

3.10 
 

INSA e) OE9 

Implementar um Sistema 
de Gestão da Qualidade 
nas direções de serviço 
do INSA 

Eficiência 
Ações a realizar junto das 
direções de serviço  

Resultado - - - 4 2 15 Helena Torgal AO 
  

3.10 
 

INSA n) OE2 
Promover a oferta 
formativa 

Eficácia 
Gerar receita com oferta 
formativa (em milhares 
de euros) 

Resultado 66.178 89.330 82.133 60.000 15.000 89.000 
Ana Cristina 

Freitas 
AO 

   
PDE 2008-2012 

INSA b) OE2 
Consolidar e alargar a 
colaboração com outras 
entidades  

Eficiência 
Criação e revisão de 
protocolos e acordos de 
colaboração 

Resultado 7 4 4 2 0 7 
Ana Cristina 

Freitas 
AO 

   
PDE 2008-2012 

INSA b) OE8 
Certificar o INSA (oferta 
formativa) 

Eficiência 

Elaboração da 
documentação 
necessária para a 
certificação  

Resultado 0 0 0 1 0 1 
Ana Cristina 

Freitas 
AO 

   
PDE 2008-2012 
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