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ANEXO VI– Informação Complementar ao relatório de Atividades e Contas INEM 2019 
  (Orientações Ciclo de Gestão 2020)  
 
 

Posicionamento do INEM no plano internacional 
Comparação com o desempenho de serviços idênticos, no plano nacional e internacional, que possam 
constituir padrão de comparação.  

Comparações nacionais ou internacionais  Organismo 

Resultados da comparação referem-se ao serviço no seu todo; está entre os melhores; manteve 
nível de excelência antes atingido. 

X 

Resultados da comparação referem-se ao serviço no seu todo; está acima do meio da tabela e 
progrediu favoravelmente ou não apresenta informação para concluir sobre a manutenção do 
nível de excelência 

X 

Resultados da comparação referem-se a uma área core do serviço; está entre os melhores; 
manteve nível de excelência antes atingido  

X 

Resultados da comparação referem-se a uma área core do serviço; está acima do meio da tabela 
e progrediu favoravelmente. 

X 

Resultados da comparação referem-se a uma área core do serviço; está acima do meio da tabela 
e progrediu favoravelmente 

X 

Resultados da comparação referem-se a uma área de suporte (processos internos, formação, 
sistemas de informação, …); está entre os melhores; manteve nível de excelência antes atingido. 

 

Resultados da comparação referem-se a uma área de suporte (processos internos, formação, 
sistemas de informação, …); está no meio ou acima do meio da tabela; evolui favoravelmente. 

 

Resultados da comparação referem-se a: i) uma área de suporte (processos internos, formação, 
sistemas de informação); está no meio ou acima do meio da tabela, mas não melhorou posição 
ou não indica evolução. ii) todo o serviço ou uma área core: está abaixo do meio da tabela, mas 
evoluiu favoravelmente. 

 

Resultados da comparação referem-se ao serviço no seu todo, a uma área core ou a uma área 
de suporte: situa-se abaixo do meio da tabela e não evoluiu favoravelmente 

 

Não foi efetuada qualquer tipo de comparação  

 

Prémios e ou menções de entidades Externas 
Prémios e/ou menções de entidades externas destacando a relevância/excelência dos 
resultados obtidos pelo organismo 

Organismo 

Premeia o serviço no seu todo: 1º prémio.   
Premeia o serviço no seu todo: 2º prémio.   
1) Premeia o serviço no seu todo: 3º prémio ou 2) premeia uma área core do serviço: 1º prémio.  

Premeia uma área core do serviço; 2º prémio.   
1) premeia uma área core do serviço=3º prémio ou 2) premeia uma área de suporte (processos 
internos, melhor site, …) =1º prémio ou 3) pela menos uma menção atribuída por fonte externa 
destacando a excelência do serviço numa área específica de atuação. 

  

2) premeia uma área de suporte (processos internos, melhor site, …) =2º prémio ou 2) pelo 
menos uma menção atribuída por fonte externa destacando a relevância do serviço numa área 
específica de atuação. 

  

2) premeia uma área de suporte (processos internos, melhor site, …) =3º prémio.   
Obtenção, em qualquer das situações, de um prémio inferior ao 3ª prémio.   
Integração de uma short-list * X 

Não foram atribuídos prémios nem menções de destaque de entidades externas.   
*As certificações do Sistema de Formação Profissional incluindo Tecnologia e do Sistema de Gestão Ambiental, 
permitiram ao INEM integrar uma lista restrita de entidades da saúde com um sistema de gestão integrado. 
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 Unidades Homogéneas  

O INEM não tem unidades homogéneas. 

Informação das Unidades Homogéneas, caso se aplique Organismo 
O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução positiva e 
significativa sobre os resultados das ações desenvolvidas pelas U.H.; é usada na autoavaliação 
e foi incluída nos objetivos de qualidade do QUAR. 

  

O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução claramente positiva 
sobre os resultados das ações desenvolvidas pelas U.H.; é usada na autoavaliação e foi incluída 
nos objetivos de qualidade do QUAR. 

  

O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre os resultados das ações 
desenvolvidas pelas U.H.; é usada na autoavaliação e foi incluída nos objetivos de qualidade do 
QUAR. 

  

O relatório contém informação histórica sobre os resultados das ações desenvolvidas pelas 
U.H.; essa evolução é positiva, mas maioritariamente moderada, é usada na autoavaliação e foi 
incluída nos objetivos de qualidade do QUAR. 

  

O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre os resultados das ações 
desenvolvidas pelas U.H.; é usada na autoavaliação, mas não foi incluída nos objetivos de 
qualidade do QUAR. 

  

O relatório contém informação histórica com evolução positiva e significativa sobre ações 
desenvolvidas pelas U.H. (não sobre os resultados); é usada na autoavaliação e foi considerada 
nos objetivos de qualidade do QUAR. 

  

O relatório contém informação histórica com evolução positiva, mas moderada, sobre ações 
desenvolvidas pelas U.H. (não sobre os resultados); é usada na autoavaliação e foi considerada 
nos objetivos de qualidade do QUAR. 

  

O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre ações desenvolvidas 
pelas U.H. (não sobre os resultados); é usada na autoavaliação, mas não foi considerada nos 
objetivos de qualidade do QUAR. 

  

O relatório contém informação histórica usada na autoavaliação, mas apenas sobre recursos 
utilizados pelas U.H. (humanos, financeiros, materiais). 

  

O relatório não contém sobre U.H., ou existindo, não é usada na autoavaliação para justificar a 
evolução positiva nos resultados obtidos pelas U.H. 

  

 
Informação Histórica 

Informação incluída no RA, para além do QUAR Organismo 
O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução positiva e significativa 
sobre os resultados das ações desenvolvidas pelo serviço; é usada na autoavaliação e está 
relacionada com os objetivos do QUAR. 

X 

O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução claramente positiva 
sobre os resultados das ações desenvolvidas pelo serviço; é usada na autoavaliação e está 
relacionada com os objetivos do QUAR.    

X 

O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre os resultados das ações 
desenvolvidas pelo serviço; é usada na autoavaliação e está relacionada com os objetivos do 
QUAR. 

X 

O relatório contém informação histórica maioritariamente com evolução positiva, mas 
moderada, sobre os resultados das ações desenvolvidas pelo serviço; é usada na autoavaliação e 
está relacionada com os objetivos do QUAR. 

 

O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre os resultados das ações 
desenvolvidas pelo serviço; é usada na autoavaliação, mas não está relacionada com os objetivos 
do QUAR. 

X 

O relatório contém informação histórica com evolução positiva e significativa sobre ações 
desenvolvidas pelo serviço (não sobre os resultados); é usada na autoavaliação e está 
relacionada com os objetivos do QUAR. 

X 
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O relatório contém informação histórica com evolução positiva (ou sem indicação de evolução) 
sobre ações desenvolvidas pelo serviço (não sobre os resultados); é usada na autoavaliação e 
está relacionada com os objetivos do QUAR. 

  

O relatório contém informação histórica com evolução positiva sobre ações desenvolvidas pelo 
serviço (não sobre os resultados); é usada na autoavaliação, mas não está relacionada com os 
objetivos do QUAR. 

  

O relatório contém informação histórica usada na autoavaliação, mas apenas sobre recursos 
utilizados pelo serviço (humanos, financeiros, materiais). 

  

O relatório não contém informação histórica, ou existindo, não é usada na autoavaliação para 
justificar a evolução positiva nos resultados obtidos pelo serviço. 

  

 


