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RESUMO 

O presente trabalho de projecto visa analisar a introdução de mecanismos de competição do ponto de 

vista do quadro legal básico – Constituição e Lei de Bases da Saúde – que enforma o sistema de saúde 

português e principalmente, o seu impacte ao nível do meio hospitalar. Pretende-se aferir se a 

implementação de ferramentas de mercado no meio em apreço encontra previsão naqueles diplomas 

legais, sendo por isso, permissivos quanto ao seu desenvolvimento ou se, por outro lado, o nosso 

enquadramento legal se revela hostil ao seu desenvolvimento. 

O estudo foi desenvolvido com recurso, essencialmente, à pesquisa e revisão bibliográficas que serão 

transversais aos capítulos que compõem o enquadramento conceptual, à hermenêutica para efeitos de 

aplicação à temática da descrição do quadro legal básico e à análise das hipóteses de trabalho 

apresentadas. 

Os resultados obtidos permitem concluir que, via de regra, o quadro legal básico do sistema de saúde 

português é permissivo à introdução de mecanismos de competição, encontrando mesmo, alguns deles, 

eco legal em disposições datadas de final da década de ’60. Este grau de permissividade tanto é 

comprovável através de estatuições que directamente prevêem determinada ferramenta, como através da 

ausência de previsão que no nosso ordenamento jurídico, não é sinónimo de proibição. 

Palavras-chave: competição; mecanismos de competição, ferramentas de competição, direito, sistema de 

saúde. 

 

ABSTRACT 

This essay analyses the existing relation between the introduction of competition tools in the Portuguese 

health care system and its basic legal framework – the Constitution and the Health Bases Law – 

particularly from the hospital’s point of view. We aim to assess if the use and implementation of those tools 

are permissible by law or if, on the other hand, our legal system is hostile towards that introduction. 

Preferably we used bibliographical research in almost every chapter and hermeneutics allowed us to 

perform a detailed analysis of the basic legal framework. 

We conclude that, most of the times, the Portuguese basic legal framework is permissible to the use of 

such tools and some of the legislative acts date from the late sixties. That can be encompassed by 

existing or non-existing statutes – since in our legal system what is not specifically foreseen is not, 

necessarily forbidden. 

Key-words: competition, competition mechanisms; competition tools; law, health system. 
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I. QUADRO INTRODUTÓRIO 

 

1.1 - Importância do tema 

 

A configuração do SNS tem conhecido, principalmente na última década, várias transformações que 

visam privilegiar a prestação de cuidados de forma integrada – e não atomizada – eficiente, com ganhos 

ao nível da acessibilidade e equidade e fortemente empenhada em processos qualitativos de melhoria 

contínua.  

Os desafios que agora se enfrentam, são a consequência de um sector que foi evoluindo e que se 

configurou de modo irregular e incoerente, sendo que “hoje, poucos se reconhecem no sistema” 

(Campos, 2002 citado por Campos, 2008). A esta situação subjazem, o crescimento da despesa 

(Campos, 2008), a insegurança financeira e a insatisfação dos consumidores que são factores de “uma 

crise persistente, a que se tem procurado responder com medidas defensivas (…)” (Martins, 1999). Bem 

assim, podemos dizer com Campos (2008) que o processo de tomada de decisão é insuficientemente 

planeado, incompleto e gerador de incoerência com normativos ainda em vigor. Por outro lado, e do 

ponto de vista do utilizador dos cuidados de saúde, “parece não haver uma conexão clara entre as 

expectativas sociais e a disponibilização de cuidados de saúde” (Boekholdt 1991). 

Nesta conjuntura, tem sido defendido por vários autores, tanto a nível nacional (Delgado, 1999 e Martins, 

1999), como a nível internacional (Porter e Teisberg, 2006, von Otter, 1991 e Borgonovi, 1991) a 

necessidade de introdução de mecanismos de competição. A introdução deste tipo de mecanismos no 

sector da saúde, visa permitir uma maior efectividade relativamente aos custos e melhor qualidade dos 

serviços (Escoval, 1999 citando Chernichovsky, 1995 e Propper, 1995). 

Assim sendo, tem sido amplamente desenvolvida na doutrina a noção de que a competição devidamente 

regulada, pode e deve ser tida em conta como forma de tornar o SNS mais ágil, passível de promover a 

equidade e igualdade no acesso e com um nível global de despesa consentâneo com a capacidade 

económica do País. São as denominadas “políticas de saúde induzidas pela despesa” (Campos, 2008). 

Embora as formas e as áreas de actuação desses mecanismos competitivos sejam alvo de amplo debate, 

existe uma unanimidade nos vários autores quanto à verdadeira dimensão e abrangência da sua 

adopção, principalmente, num sistema de carácter eminentemente público como o nosso: “a introdução 

de princípios de mercado na prestação de cuidados de saúde, não visa alterar o sistema, mas torná-lo 

melhor” (von Otter 1991). 

A despeito das questões políticas e teóricas e dos debates que o tema possa suscitar é importante 

proceder à sua análise e estudo tendo por base o enquadramento legal básico existente no nosso país.  
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De facto, as abordagens realizadas privilegiam a vertente sociológica e económica, mas não se 

debruçam sobre questões como sejam a possibilidade ou impossibilidade de se proceder à introdução de 

mecanismos de competição no SNS ou o grau de aceitação legal que o nosso ordenamento apresenta ao 

tema. A pesquisa bibliográfica para este tipo de assunto, recorrentemente conduz-nos à realidade norte 

americana, quanto à orgânica do seu sistema de saúde e, mais recentemente – fruto das recentes 

alterações introduzidas no NHS – à realidade inglesa. No entanto, é importante, desde já, ressalvar a 

natureza positivista do nosso ordenamento jurídico face ao destes dois países cujos sistemas se 

baseiam, no primeiro caso, na jurisprudência e, no segundo, no direito consuetudinário. 

A introdução de mecanismos de competição no sector da saúde gera preocupações e desconfianças 

reconduzíveis à aplicação de ferramentas de mercado numa área com uma fortíssima dimensão 

humanista e social, em que a ética e o primado do utente/cidadão são conceitos essenciais sobrepondo-

se, naturalmente, à procura do lucro e à dimensão da oferta e da procura, vista sob o prisma 

economicista. 

Assim, não é de estranhar que o Direito seja chamado a desempenhar um papel primordial na área da 

tipificação, enquadramento e regulação daqueles mecanismos. Neste domínio em concreto, o nosso 

quadro legal e principalmente, o quadro legal básico – composto pela Constituição da República 

Portuguesa (CRP) e pela Lei de Bases da Saúde (LBS) – funcionam como verdadeiras guidelines 

(salvaguardado o carácter vinculativo daqueles dispositivos legais) de gestão económica. 

Na área da saúde cremos ser inequívoco que a introdução de mecanismos de competição, 

principalmente em sistemas do tipo SNS, está dependente de uma regulação formal de carácter legal 

(von Otter, 1991). Neste sentido apontam também as palavras de Saltman, Harrison e von Otter (1991), 

segundo as quais, “o sucesso a longo prazo de uma determinada configuração de mercado depende 

tanto das suas características financeiras como de normativos explícitos”. Esta necessária aliança entre 

as teorias económicas dos mecanismos de mercado e as disposições legais que obrigam ao respeito pela 

filosofia inerente ao nosso Sistema de Saúde – universalidade, equidade e tendencial gratuitidade -, 

comprovam a importância desta temática para a área da gestão em saúde: interessa perceber quais os 

mecanismos susceptíveis de aplicação nas nossa organizações (maxime, hospitais) que, 

simultaneamente, não contrariem a filosofia, a ética e a legalidade enformadora do nosso sistema. 

Do ponto de vista da CRP, a saúde ou, mais correctamente, o direito à protecção da saúde, é encarado 

como um direito fundamental do cidadão face ao Estado e aos demais indivíduos. Por seu lado, a LBS 

dando cumprimento a este princípio, mas estabelecendo princípios de gestão dos hospitais e dos centros 

de saúde, estatui que a gestão daquelas unidades deve obedecer a regras de gestão empresarial 

estando permitida a realização de experiências inovadoras de gestão, submetidas a regras fixadas por lei 

– Base XXXVI. Este dispositivo abre assim a porta à introdução de alguns mecanismos, ditos de 
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mercado, na área da saúde e, em especial, no meio hospitalar. Dando ao texto em apreço uma 

interpretação de carácter extensivo, poder-se-á inferir que a introdução de mecanismos de competição no 

meio hospitalar é a forma de operacionalizar o estatuído no nº1 da referida disposição legal. 

Pretende-se avaliar o quadro legal básico do nosso sistema face à implementação de mecanismos de 

mercado especificamente no meio hospitalar, pela riqueza e complexidade que este tipo de organizações 

encerra (Correia, 1983; Reis e Costa, 1985; Ramos, Costa e Roque, 1996; DGS, 1998; Delgado, 1999), 

funcionando como verdadeiro cadinho de culturas e metodologias sendo por isso, o “campo de estudo” 

por excelência e, portanto, a escolha óbvia. 

Mais acresce que, toda esta problemática se vê envolvida em dificuldades conceptuais, que passam, 

antes de mais, pela utilização indiscriminada de termos como ‘competição’ e ‘concorrência’ e com a 

inexistência de um conceito de competição unívoco. A esta situação não é alheia a dificuldade de 

distinguir entre a necessidade (ou não) de introdução da competição no âmbito dos cuidados de saúde, 

ou da introdução, apenas, de alguns mecanismos competitivos, eventualmente dinamizadores de um 

sistema monolítico, estático e estatizado (Martins, 1999).  

Outra dificuldade passa também pela caracterização do mercado de cuidados de saúde com as suas 

particularidade e idiossincrasias, de tal modo que não permite a simples adopção de mecanismos 

competitivos amplamente estudados e implementados nos restantes mercados. A este assunto 

voltaremos com mais pormenor no âmbito do quadro teórico a desenhar. 

Neste contexto, não poderá ser desconsiderada a importância mediática que a saúde passou a ter, 

assim, e nas palavras de Sakellarides (1999), algumas das questões abordadas “(…) resultam das 

pressões próprias do ‘mercado de informação’ – como por exemplo a tendência para minimizar a 

cooperação e enfatizar o conflito ou dar importância a pequenas questões do imediato em prejuízo do 

trabalho em profundidade com efeitos a prazo (…)”. Assim, não será de estranhar a paixão com que 

argumentos a favor e contra a introdução de mecanismos de competição no sector da saúde, são 

esgrimidos na praça pública, muitas vezes sem que os seus autores procurem sustentação doutrinária 

e/ou legal para os mesmos e alcançando, por vezes, foros de pretensa ilegalidade ou, pelo menos 

contrariedade ao espírito da lei e, principalmente, da Lei Fundamental. 
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1.2 - Objectivos do Trabalho 

 

O presente trabalho tem, como objectivo essencial perceber se no nosso meio hospitalar há, ou não, 

lugar à introdução de mecanismos de competição, nomeadamente no que respeita ao quadro legal 

básico. 

Assim sendo, pretende-se: 

 

� Formular hipóteses de investigação alusivas aos tópicos supra referidos; 

 

� Apresentar uma análise conceptual dos mecanismos de competição passíveis de serem 

introduzidos no sector da saúde; 

 

� Apresentar protótipos de mecanismos de competição a introduzir, ou já introduzidos, no meio 

hospitalar; 

 

� Compreender a que nível operam / operariam os mecanismos de competição a introduzir, ou já 

introduzidos, no meio hospitalar; 

 

� Confrontar a introdução de mecanismos de competição no meio hospitalar com o quadro legal 

básico; 
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1.3 – Formulação de Hipóteses 

 

De acordo com os objectivos delineados para o presente projecto, cumpre-nos agora apresentar as 

hipóteses de trabalho que, após estudo e análise, estarão aptas a serem confirmadas ou infirmadas. 

As hipóteses permitem estruturar o trabalho e fornecem à investigação o fio condutor de que carece, uma 

vez que substituem a função da pergunta de partida. Segundo Quivy e Campenhoudt (1992), a 

formulação de hipóteses “fornece o critério para seleccionar, de entre a infinidade de dados que um 

investigador pode, em princípio, recolher sobre um determinado assunto, os dados ditos «pertinentes» ”. 

As hipóteses contribuem, assim, para melhor compreender os fenómenos observáveis. Como preposição 

que prevê uma relação entre dois termos, as hipóteses podem ser conceptualmente formuladas – e na 

maioria dos casos assim é – como a “antecipação de uma relação entre dois conceitos” apresentando-se 

de facto, “como uma resposta provisória à pergunta de partida da investigação” (Quivy e Campenhoudt, 

1992). 

No entanto, na maioria dos casos de projectos de investigação, em vez de apenas uma hipótese, é 

construído um corpo de hipóteses, que se articulam entre si e se integram na problemática a desenvolver. 

O presente caso, não é excepção.  

Assim sendo,  

� Hipótese 1) O quadro legal básico do sistema de saúde português comporta ou permite a 

introdução de mecanismos de competição no meio hospitalar. 

� Hipótese 2) O quadro legal básico do sistema de saúde português é hostil à introdução de 

mecanismos de competição no meio hospitalar. 

� Hipótese 3) A introdução de mecanismos de competição no meio hospitalar necessita de 

alterações à legislação básica vigente. 

� Hipótese 4) A introdução de mecanismos de competição no meio hospitalar necessita de 

legislação básica específica ex novo. 
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1.4 – Metodologia de Investigação 

 

O tema e objectivos a desenvolver no presente trabalho, bem como as hipóteses desenhadas apontam 

para a utilização de métodos qualitativos de investigação, por oposição à aplicação de métodos 

quantitativos, por se considerarem mais adequados à obtenção de respostas para as hipóteses 

desenhadas no capítulo que antecede. De facto, a pesquisa de carácter qualitativo representa a 

agregação, análise e interpretação de dados que não são facilmente reduzidos a uma expressão 

numérica, uma vez que os dados a coligir estarão associados ao mundo social, aos seus conceitos e 

comportamentos (Murphy et al., 1998). 

Assim sendo, para efeitos de desenvolvimento do quadro teórico, a recolha de informação realizada, teve 

como ponto de partida uma pesquisa bibliográfica que permitiu, por um lado, obter novas ideias e por 

outro, confirmar ou infirmar ideias e conceitos pré-existentes fazendo assim um ponto de situação do 

tema (estado da arte) que nos propusemos abordar. A revisão bibliográfica será utilizada ao longo de 

todo o projecto, desde a Introdução e Enquadramento conceptual (Capítulos I e II, respectivamente) até 

ao capítulo referente à análise das propostas à luz do quadro legal do sistema de saúde português 

(Capítulo III). 

Numa primeira abordagem será realizada análise hermenêutica da narrativa, metodologia que permite 

realizar a interpretação de textos escritos. Nas palavras de Ricoeur (1988), a hermenêutica pode ser 

definida como a ciências das regras da exegese, entendida esta como a arte de compreender as 

manifestações escritas da vida. Fala-se, então de interpretação, sendo que a hermenêutica coloca como 

regra avançar do todo para os pormenores, construindo assim, a sua teia interpretativa. 

No que concerne ao desenho do quadro legal, será também utilizada a hermenêutica de forma a permitir 

a interpretação de normas legais. Neste caso, e quanto ao método, será utilizada a interpretação 

gramatical – com o exame literal de cada termo do texto, quer isolada, quer a nível de sintaxe –, a 

interpretação lógica, histórica e sistemática: a interpretação lógica visará o exame da lei no seu conjunto 

orgânico, enquanto inserida no sistema jurídico em geral. Pretende-se deste modo, obter a mens 

legislatoris. Por seu lado, a interpretação histórica visará, por seu lado, atender às circunstâncias que 

levaram à criação da norma, a sua razão de ser – ratio legis – e o seu espírito. Por fim, a interpretação 

sistemática visará a comparação da lei actualmente em vigor, com aquela que lhe antecedeu e que 

regulava a mesma matéria. Este método interpretativo será mais utilizado aquando da análise da Lei 

Fundamental e de normas supra constitucionais e comunitárias. 

A interpretação da norma jurídica parte de um paradoxo interessante, segundo o qual a norma jurídica 

reduzida a escrito já é o resultado de uma interpretação. No entanto, se nos ativermos a um positivismo 

extremo, afastar-nos-íamos da possibilidade de interpretação, receando que essa actividade afastasse do 



A Introdução de Mecanismos de Competição e o Quadro Legal Básico do Sistema de Saúde Português 
A Perspectiva Hospitalar 

 

 

7 

sentido desejado – a já referida mens legislatoris. No entanto, um positivismo menos “agressivo” permitia 

a análise da lei, mas apenas como forma de lhe ser descoberto o seu sentido intrínseco, ou seja, o que a 

própria lei previa e estatuía. 

Cunha (2003), defende que a interpretação da norma jurídica deve passar por “quatro estratos decisórios-

interpretativos ou construtivos-interpretativos”1. A saber: 1) o sistema sócio-cultural e normativo, a norma 

das normas; 2) a norma pré-escrita; 3) a lex scripta e 4) a lex concreta ou norma activa. 

Para validação da hipótese avançada, atente-se ao disposto no art. 9º do Código Civil: 

“A interpretação não deve cingir-se à letra da lei, mas reconstituir a partir dos textos o 

pensamento legislativo, tendo sobretudo em conta a unidade do sistema jurídico, as 

circunstâncias em que a lei foi elaborada e as condições específicas do tempo em que é 

aplicada” (cfr. art. 9º, nº1, do CC). 

Deste modo, na hermenêutica jurídica a desenvolver como metodologia a utilizar no capítulo relativo ao 

quadro legal, ater-nos-emos aos textos legislativos, como guia para, a partir deles, se chegar ao 

pensamento legislativo: “Par le code civil, mais au-delà le code civil” (Cunha, 2003). 

Considerando que, para a temática em apreço, a interpretação de normas constitucionais se coloca com 

especial acuidade, importa referir que aquela traduz um conjunto de métodos – e não um método isolado 

ou preferencial –, desenvolvidos pela doutrina e pela jurisprudência com base em premissas 

reciprocamente complementares: o método jurídico2, o método tópico-problemático3, o método 

hermenêutico-concretizador4, o método científico-espiritual5 e a metódica jurídica normativo-estruturante6 

(Canotilho, 1991). 

 

                                                           

1 Cunha, 2003, ob. cit. 
“- Sistema sócio-cultural e normativo, norma das normas – a interpretação construção do horizonte social e 
normativo geral em que a norma se insere (conjunto de normas, ou melhor: norma das normas); 
- «Norma virtual» ou pré-escrita – a interpretação-construção da norma pré-escrita, ela própria saída da conjunção 
entre a normatividade do real e da vontade e decisão legiferante do legislador; 
- «Lex scripta» - a interpretação construção da norma escrita, que é uma estilização verbal da anterior, e que se 
dirige não só ao presente como ao futuro, e que, arrancando mediatamente de uma realidade geral, de uma 
realidade particular para ou pré-jurídica e de uma decisão, se projecta sobre situações contextualizadas em 
diferentes realidades do ponto de partida social considerado, e para mais serão contemporâneas de legisladores 
diversos; 
- «Lex concreta» ou norma activa – a interpretação-construção da norma juridicamente actuante (…) que colhe já as 
preocupações finais com a norma escrita: é norma actualizada, para um dado tempo, lugar e situação (…)” 
2 Ou o método hermenêutico clássico: a CRP é para todos os efeitos, uma lei, pelo que, para a sua interpretação 
devem utilizar-se os cânones tradicionais da hermenêutica. 
3 Interpretação da CRP como um ‘processo aberto de argumentação’ entre os vários participantes, através da qual 
se tenta adaptar ou adequar a norma constitucional ao problema concreto. 
4 Trata-se de uma compreensão de sentido concretizando a norma para e a partir de uma situação histórica 
concreta. 
5 A interpretação visa compreender o sentido e a realidade da lei constitucional integrando-a com os valores da 
comunidade em que se insere. 
6 Investigar as várias funções de realização do direito constitucional concretizado em decisões práticas. 
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Assim sendo, serão utilizadas as seguintes metodologias de investigação: 

� A pesquisa e revisão bibliográficas, que serão transversais ao três capítulos existentes; 

� A hermenêutica para aplicação no Quadro Legal (cfr. Capítulo III); 

� A hermenêutica para efeitos de análise das hipóteses de trabalho avançadas. 
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II. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL 

 

2.1 – Introdução de mecanismos de competição no Sistema de Saúde Português 

 

2.1.1. - O Sistema de Saúde Português (SSP) – Breve caracterização 

 

A descrição do SSP passa, antes de mais, pela revisão do preceito constitucional que prevê a sua 

criação: o artigo 64º da CRP sob a epígrafe “Saúde” (cfr. anexo I). 

O modelo em questão assenta nas premissas do reconhecimento da dignidade da vida humana e do 

direito à protecção saúde como um direito social fundamental, de modo a garantir aos cidadãos a 

disponibilização de meios de prevenção e promoção da saúde (Fonseca, 2008 citando Ferreira, 1999). 

Pela leitura da disposição em apreço podemos concluir que o SNS assenta no modelo de Beveridge que 

determina um seguro obrigatório, gerido estatalmente. O mesmo é dizer que o financiamento da saúde é 

realizado com base no orçamento do Estado que passa a disponibilizar ferramentas de carácter 

organizacional e financeiras para desenvolver políticas de saúde. Os princípios basilares deste modelo 

são, então, o financiamento fiscal, a universalidade de acesso e a gratuitidade no atendimento, nos vários 

níveis da prestação de cuidados. Neste caso, o direito à saúde é independente do trabalho e do emprego, 

uma vez que, como dissemos, assenta num sistema público, financiado pelos impostos (Escoval, 2003). 

O serviço nacional de saúde deverá ser universal, quanto ao acesso – na medida em que todos os 

cidadãos passaram a ter acesso ao SNS, independentemente da sua condição económica e social (Reis, 

1999) –, geral e tendencialmente gratuito, tendo em conta as condições económicas e sociais dos 

cidadãos. Esta referência à gratuitidade tendencial não se encontrava presente no texto constitucional 

original, uma vez que a Lei Constitucional nº 1/82, de 30/09, previa a criação de um SNS universal, geral 

e gratuito. Nas revisões constitucionais realizadas, o legislador manteve a referência à garantia do acesso 

de todos os cidadãos (universalidade), independentemente da sua condição económica. 

Finalmente, destaquemos, ainda, a articulação das formas empresariais e privadas da medicina com o 

SNS assegurando, quer em instituições privadas, quer públicas, padrões de eficiência e qualidade 

considerados adequados. Neste âmbito, destaque-se os movimentos de certificação e acreditação 

encetados, o advento do princípio da melhoria contínua, o desenvolvimento – ainda que muito incipiente – 

de protocolos e guidelines e as regras de licenciamento de instituições prestadoras de cuidados de saúde 

de carácter privado.  
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No seguimento do constitucionalmente previsto, deverá ser citada a Base I da Lei nº 48/90, de 24 de 

Agosto – Lei de Bases da Saúde – segundo a qual “a protecção da saúde constitui um direito dos 

indivíduos e da comunidade que se efectiva pela responsabilidade conjunta dos cidadãos, da sociedade e 

do Estado7 (…)” e “o Estado promove e garante o acesso de todos os cidadãos aos cuidados de saúde 

nos limites dos recursos humanos, técnicos e financeiros disponíveis”8. 

Conforme dispõe a referida Lei, o SNS abrange todas as instituições e serviços oficiais prestadores de 

cuidados de saúde (Base XII, nº2), sendo tutelado pelo Ministério da Saúde e gerido, a nível da região, 

pela respectiva ARS9. 

O SNS é financiado pelo Orçamento de Estado, encontrando-se sobre avaliação permanente, 

principalmente através de informação de retorno relativa a questões como a qualidade dos serviços, a 

aceitação pelos utentes, a satisfação dos seus profissionais e a eficiência na utilização dos recursos 

disponíveis (cfr. Base XXX e Base XXXIII). As características do SNS mantêm-se até aos dias de hoje e 

traduzem-se na universalidade10, na equidade no acesso, na gratuitidade tendencial, na prestação de 

cuidados de saúde de forma integrada e na organização regionalizada (através das ARS) e gestão 

participada. 

A criação do SNS foi assegurada pela Lei nº 56/79, de 15 de Setembro, gozando de autonomia 

administrativa e financeira e estruturando-se numa organização descentralizada e desconcentrada, com 

uma abrangência transversal na prestação de cuidados: cuidados primários e serviços prestadores de 

cuidados diferenciados. A garantia de funcionamento de um sistema descentralizado é conseguida pela 

previsão de uma actuação articulada e pela própria natureza da sua constituição: “uma rede de órgãos e 

serviços”: art. 18º e 2º, da Lei em apreço. 

O Estatuto do SNS só encontra aprovação em 1993, através do DL nº 11/9311, de 15 de Janeiro. Neste 

diploma dá-se ao SNS a visão sistémica, que se encontra constitucionalmente prevista: trata-se de um 

organismo interligado, abrangente, actuando de forma integrada e articulada (“conjunto ordenado e 

hierarquizado de instituições e serviços (…)”, conforme dispõe o art. 1º do Estatuto). 

Ao tempo da publicação do Diploma em apreço, o SNS organizava-se em regiões de saúde que se 

dividiam em sub-regiões, sendo integradas por áreas de saúde. As regiões de saúde são geridas por uma 

administração regional de saúde com personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira e 

                                                           

7 Sublinhado nosso. 
8 Sublinhado nosso. 
9 As ARS são responsáveis pela saúde das populações da respectiva área geográfica de abrangência. São ainda 
responsáveis pela coordenação da prestação de cuidados de saúde de todos os níveis, adequando, para tal, os 
recursos disponíveis às necessidades existentes (cfr. Base XXVII, nº1, da LBS). 
10 Segundo Fonseca (2008), citando Cabral (2002), em 2002, cerca de 88% da população utilizava o SNS. 
11 O Estatuto do SNS sofreu seis alterações desde a sua publicação. A saber: DL nº 53/98, de 11 de Março, DL nº 
401/98, de 17 de Dezembro, DL nº 68/2000, de 26 de Abril, DL nº 223/2004, de 3 de Dezembro, DL nº 222/2007, de 
29 de Maio e DL nº 276-A/2007, de 31 de Julho. 
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património próprio12. Assim sendo e mais uma vez aqui, este diploma dá cumprimento ao previsto na Lei 

Fundamental, que refere a gestão descentralizada e participada do SNS (cf. art. 64º, nº4 da CRP). 

O DL nº 222/2007, de 29 de Maio vem alterar a natureza jurídica das ARS, identificando-as como 

pessoas colectivas de direito público – mais precisamente Instituto Público –, integradas na administração 

indirecta do Estado, mantendo-lhes a personalidade jurídica, a autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial. Bem assim, são extintas as sub-regiões de saúde cujas áreas dos distritos do continente 

coincidam com as sedes das ARS, I.P. (cf. art. 17º do referido diploma legal). 

Assim, pela leitura dos vários dispositivos legais que enformam o SNS, podemos concluir que ao Governo 

caberá o papel de definição da política de saúde, sendo que o Ministério da Saúde promove, acompanha, 

monitoriza e avalia a execução da política definida. Por seu lado, às ARS caberá a administração da 

saúde para o âmbito territorial da jurisdição de cada uma delas. Trata-se, portanto, de uma intervenção 

no plano operacional quanto à gestão no quadro do SNS. 

A actual organização do SNS, ou eventuais reestruturações, não são susceptíveis, por si só, de 

transformar a saúde no nosso país, pelo que dizemos com Nogueira (1993), que “numa administração 

pública que, por ora, enferma de erros e disfunções que todos conhecem, seria impensável fazer vingar 

um modelo que recolhesse um consenso generalizado e que, sobretudo, constituísse o suporte 

totalmente adequado às exigências de um sector tão complexo como é o da saúde”. 

 

A actualidade do SNS: Pontos fortes e pontos fracos 

A aferição de pontos fracos e pontos fortes no SNS deve, na nossa opinião, ser encetada com a frase 

lapidar de Campos (2008), e que subscrevemos, segundo a qual “o País orgulha-se de ter criado e 

desenvolvido o SNS”. 

De facto, no nosso país – e principalmente no decorrer das três últimas décadas – tem sido observado 

uma melhoria registável nas condições de saúde da população (cf. Tabela I para alguns indicadores). 

Para esta situação terão contribuído factores como sejam os progressos nas condições económicas e 

sociais, mas também a melhoria na prestação de cuidados de saúde e a implementação de programas de 

saúde de impacto nacional. 

Tabela I – Evolução de Indicadores de saúde entre 1970 e 1997 

Indicadores de Saúde 1970 1997 
Mortalidade infantil (‰) 58,6 5,8 
Nº Internamentos (entradas) 618.664 1.142.925 
Nº médicos inscritos 8.156 30.431 
Partos hospitalares (%) 37,5 98,9 
População residente 8.668.267 9.979.450 
Fonte: Fonseca, 2008 (adaptado de OPSS, 2001) 

                                                           

12 Respectivamente: art. 3º, nº1 e nº2 e art. 6º, nº1 e nº2 do Estatuto. 
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Assim, e de acordo com Programa do XVII Governo Constitucional para a Saúde: 2005-2009, o SNS tem 

o “crédito extraordinário de, em trinta anos, ter conseguido harmonizar resultados em Saúde entre 

portugueses e restantes Europeus”. 

As principais vantagens do SNS são, antes de mais, os seus princípios enformadores: a universalidade, a 

compreensibilidade e a gratuitidade (ainda que tendencial). Apresenta, como se disse, um carácter 

sistémico, que visa a integração de várias realidades (v.g. organismos, serviços e instituições) e aparece 

como a resposta mais adequada a uma cobertura, mais abrangente e equitativa de serviços de saúde 

(OPSS, ?). 

A tabela II apresenta o nível de cobertura da população portuguesa quanto a cuidados de saúde e como 

podemos observar, em 1978 apenas 58% da população se encontrava coberta por algum esquema de 

seguro de saúde, este valor atingiu formalmente 100% em 1978 (Simões e Lourenço, 1999), depois da 

previsão constitucional da criação de um SNS que fornecesse compreensibilidade. 

Tabela II – Cobertura da população em Portugal de 1974 a 1980 

 População Coberta 
% 

População Coberta 
(milhares indivíduos) 

1974 58 5.078 
1976 60 5.614 
1978 100 9.559 
1980 100 9.767 
Fonte: Simões e Lourenço, 1999 (adaptado) 

 

No entanto, a análise dos pontos positivos e negativos do nosso SNS, não pode ser conduzida de uma 

perspectiva estática, uma vez que muitas têm sido as alterações à sua estrutura organizacional, sendo 

que algumas das medidas implementadas revestem-se de carácter reformador, ou, pelo menos, incluem 

previsões com esse intuito. Assim sendo, destaquem-se os recentes esforços que foram realizados no 

sentido de melhorar o acesso às prestações de cuidados de saúde (v.g. programas de recuperação de 

listas de espera cirúrgicas e de realização atempada de consultas externas), bem como, na humanização 

do atendimento em todo o SNS, através da personalização dos contactos do utente com o sistema e as 

melhorias recentes, na área da comunicação e imagem que englobaram hospitais e centros de saúde. 

O desenvolvimento de uma política de recursos humanos, através da promoção da motivação e da 

satisfação dos profissionais (Reis, 1999), continua a ser possível pela estrutura orgânica do SNS e pela 

tutela unívoca a que está submetido, que permite emanar o mesmo tipo de regras e orientações – sem 

prejuízo da adequação à realidade hospitalar e aos cuidados de saúde primários – aplicáveis a todas as 

instituições e organismos que o compõem. Em termos práticos, estão neste caso, as novas políticas 

remuneratórias e de incentivos, a formação dirigida à motivação e gestão de equipas e a avaliação da 
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satisfação dos profissionais do sector través de instrumentos de qualitativos de investigação, que 

permitem obter o “retrato” do SNS e das pessoas que o integram. 

Uma das grandes críticas feitas ao SNS prendia-se com a inexistência de separação entre as várias 

funções do Estado: financiador, prestador e pagador. Assim, destaque-se o papel da contratualização que 

permite a separação funcional entre o financiador/pagador e o prestador. Trata-se de um mecanismo 

(Escoval, 2003) de mercado que foi introduzido no sector e permite estabelecer contratos entre os vários 

actores, nomeadamente entre prestadores e pagadores. 

Assim, dizemos com Roseira (2006), que “o Serviço Nacional de Saúde é o principal e inquestionável 

instrumento do progresso dos resultados em Saúde que os portugueses conseguiram nas últimas três 

décadas e, por isso, nada justifica que seja abandonado e tudo justifica que seja modernizado, 

aperfeiçoado e que, sobretudo, desenvolva um papel estratégico no conjunto do sistema de Saúde”. 

Não obstante, são também muitos os pontos fracos apontados ao SNS e que se prendem, 

essencialmente, com o facto de já tendo já passado 30 anos sobre a sua criação: “o SNS tornou-se 

pesado, pouco ágil, desarticulado, relutante em acolher a inovação, presa fácil de interesses particulares, 

gastador sem controlo útil”, conforme dispõe o Programa do XVII Governo Constitucional para a Saúde – 

2005-2009. As dificuldades de resposta face ao aumento generalizado da procura que se tem verificado 

são disso exemplo. Assim, e nas palavras de Antunes (2006), o SNS continua “debaixo de fogo pela sua 

clara incapacidade de prestar ao cidadão os cuidados de saúde adequados, em tempo útil, de que são 

reflexo evidente e muito publicitado as longas listas de espera para consultas e cirurgias”. 

Têm sido ainda apontados como pontos a carecer de melhoria no âmbito do actual SNS não só a 

diminuição de barreiras geográficas e culturais que podem ser condicionadoras da equidade no acesso, 

como também, as assimetrias na distribuição de recursos humanos, com uma zona litoral com uma 

dotação bastante maior quando comparada com o interior do país. 

Dizemos com Reis (1999), que tem sido dada insuficiente prioridade à informação e ao seu tratamento 

sistemático, não só no domínio da epidemiologia, mas também da gestão, o que conduz a perdas, muitas 

vezes irreparáveis, de conhecimento em relação à forma efectiva de funcionamento do sistema. 

Não obstante, e a título conclusivo podemos afirmar que “(…) em termos de sistema organizado, temos 

apesar de tudo, caminhado relativamente depressa e de modo coerente, por um lado com o nosso 

sistema de princípios e valores e, por outro, com o que se faz noutras latitudes que se balizam pelas 

mesmas coordenadas” (Reis, 1999). 
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2.1.2. - O mercado da saúde – Particularidades 

 

A caracterização do mercado da saúde é um tema recorrente na bibliografia dedicada ao estudo e análise 

do sector. Assim, a despeito do sacrifício da originalidade na presente abordagem, cremos que ela se 

justifica como forma de enquadramento dos mecanismos de competição que abordaremos 

posteriormente.  

De facto, a eventual introdução de mecanismos de competição no sector está condicionada – quanto à 

forma, metodologia e tipo – às suas particularidades, que o tornam num mercado absolutamente único e 

diferenciado de todos os outros sectores de actividade numa economia. Assim, perguntamos com 

Lucena, Gouveia e Barros (1996), “o que é diferente no sector da saúde?”. 

A diferenciação deste mercado ou sector começa logo pela forma como se encontra previsto na CRP13. 

De facto o art. 64º estipula, no seu nº2, al. a), que o direito à protecção da saúde é realizado através de 

um serviço nacional de saúde universal, geral e tendencialmente gratuito. A al. a) do nº3 do mesmo artigo 

atribui ao Estado, em primeira instância, a incumbência de garantir o acesso de todos os cidadãos, 

independentemente da sua condição económica, aos cuidados da medicina preventiva, curativa e de 

reabilitação. 

Pela própria disposição constitucional podemos inferir que a saúde – definida holisticamente como o fez a 

Organização Mundial de Saúde, ou seja, um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 

apenas a ausência de doença – ou melhor, o sector da saúde, está envolvido num forte juízo de valor - o 

princípio do acesso universal é disso corolário. Assim, não deve ser negado o acesso a cuidados médicos 

mínimos, independentemente da capacidade financeira individual (Lucena, Gouveia e Barros, 1996). 

A caracterização deste sector passa, antes de mais pela identificação do bem que é transaccionado. 

Dizemos com Matias (1995), que o bem em causa são ‘cuidados de saúde’, cujo consumo visa a 

obtenção de um estado de saúde. Face ao exposto, poder-se-ia afirmar que se trata de um bem sem 

utilidade intrínseca, uma vez que o consumo de ‘cuidados de saúde’ só acontece para proporcionar 

saúde o consumidor. Ou seja, o objectivo último não é o consumo de cuidados, mas a obtenção de um 

estado saudável. 

Antes de mais, o mercado da saúde é caracterizado pela incerteza. Sendo que a ocorrência da doença é 

imprevisível, não é possível proceder ao planeamento individual do consumo futuro de cuidados de 

                                                           

13 A premissa desenvolvida no presente parágrafo é aplicável a sectores da saúde com uma configuração do tipo 
SNS, como é o caso de Portugal. As razões subjacentes à sua criação são disso exemplo: necessidade de uma 
política de saúde unitária, reconhecimento do direito à saúde como um direito fundamental, integração de todas as 
actividades de saúde e o reconhecimento da necessidade de planeamento e estratégia integrada (Fonseca, 2008). 
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saúde. Deste modo, se bem que não é possível planear com exactidão o momento em que surgem as 

necessidades do bem em questão, também não é possível aferir qual a natureza e dimensão dessas 

necessidades, qual o tipo de procedimentos de diagnóstico e terapêutica que irão ser necessários para 

obtenção do estado desejado de saúde e, por fim, pode-se também falar em incerteza quanto aos 

resultados finais do consumo dos cuidados de saúde realizado (Ramos, 2003). O mesmo é questionar se 

o consumo daqueles cuidados em particular, vão resultar em outcames de saúde? 

Assim, temos incerteza quanto ao momento (da necessidade de cuidados), quanto ao tipo de tratamento 

requerido e quanto aos resultados. Só este grau de incerteza pode explicar a variabilidade de tratamentos 

prescritos para a mesma patologia, a variabilidade de diagnósticos associados ao mesmo tipo de 

sintomatologia e a variabilidade de resultados em saúde para o mesmo conjunto de sintomas, para o 

mesmo diagnóstico e para a mesma prescrição terapêutica14. A mesma inferência é verdadeira para os 

custos associados à prestação de cuidados de saúde. Se as situações descritas apresentam elevado 

grau e incerteza e imprevisibilidade, o mesmo acontecerá para os custos associados à sua gestão. 

Este mercado também pode ser caracterizado por ser detentor de elevadas assimetrias de informação, 

sendo que determinados agentes possuem mais informação do que outros (Lucena, Gouveia e Barros, 

1996), maxime, quem presta cuidados em relação a quem os recebe. 

A despeito do crescente empoderamento15 do utente, dificilmente se poderá afirmar que, no sector da 

saúde, o consumidor é soberano. O prestador será sempre detentor de um maior grau de informação 

quanto ao modo e ao tempo de abordar determinada situação clínica. Esta assimetria de informação pode 

ser conducente – e no sector da saúde muitas vezes é – ao desenvolvimento de uma relação de agência, 

em que o prestador actuará como agente do utente, procurando os melhores cuidados para a sua 

situação concreta. Trata-se de uma delegação, em que os prestadores tomam decisões em substituição 

do utente “(…) porque se lhes reconhece que podem fazer as escolhas mais adequadas porque dispõem 

de mais informação e conhecimento para tal” (Ramos, 2003). 

As situações referidas de assimetria de informação e consequente desenvolvimento da relação de 

agência são potenciadores de uma outra característica específica do sector da saúde que se prende com 

a indução da procura pela oferta. De facto, se o elemento que detém maior nível de informação é, 

também ele, prestador de cuidados, pode induzir a procura, inclusive, dos cuidados de saúde que o 

próprio presta. Isto é possível, porque o prestador actua quer do lado da oferta (precisamente enquanto 

prestador de cuidados de saúde) e do lado da procura (enquanto agente do utente, procurando os 

cuidados que melhor se adequarão ao seu caso concreto).  

                                                           

14 No domínio da saúde existem dois tipos de incerteza: a natureza imprevisível da doença, leva a que a aquisição 
de bens e serviços para combatê-la não possa ser planeada e as consequências de determinados procedimentos 
médicos. Isto significa que o próprio médico não pode prever sempre, e com total fiabilidade, como irá reagir o 
doente (Pereira, 1992). 
15 Do inglês “empowerment”. Trata-se de uma expressão entretanto generalizada no léxico português, embora não 
totalmente isenta de críticas. 
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Deste modo, dizemos com Pereira (1992), que os interesses pessoais do médico poderão entrar em 

conflito com os do utente e da sociedade em geral, especialmente quando a sua remuneração se faz com 

recurso ao método do pagamento ao acto. 

A indução da procura pela oferta é potenciada num sistema de saúde universal e tendencialmente 

gratuito: o facto de custos associados à prestação de cuidados não serem directamente suportados pelo 

consumidor e sim pelo Estado, não motivam uma preocupação de moderação de consumo, nem por 

parte dos prestadores, nem por parte dos utentes. A doutrina denomina este fenómeno de risco moral 

(v.g. Matias, 1995), que tanto pode ser observável no consumo como na oferta. No primeiro caso, se os 

utentes se encontrarem protegidos por qualquer sistema – seja ele do tipo SNS ou seguro de saúde – o 

seu comportamento tende a ser mais descuidado, o que levará a um excesso na procura de cuidados de 

saúde. No segundo caso, o prestador poderá incorporar alguma das suas preferências na função de 

agência que lhe foi delegada pelo utente, induzindo assim a procura. A característica do risco moral leva 

a que a procura de cuidados de saúde aumente sempre que os utentes não sejam responsabilizados 

pelos custos totais dos tratamentos. 

Outra característica considerada crítica neste sector é a existência de externalidades. Externalidades são 

os efeitos colaterais do consumo de um bem que foi auferido por terceiro, a este nível reportam à 

observância dos efeitos que as decisões individuais têm sobre outros indivíduos ou agentes do sector. 

Assim, Pereira (1992) conceptualiza a existência de externalidades quando o consumo de um 

determinado bem ou serviço tem efeitos positivos – externalidades positivas – ou negativos – 

externalidades negativas – sobre outros indivíduos que não aqueles que se encontram directamente 

envolvidos no acto de consumir ou produzir. Como exemplo do primeiro caso referido podemos 

apresentar a vacinação e os benefícios que pode causar a outros para além do beneficiário – esta 

situação é particularmente verdadeira para as vacinas contra doenças contagiosas. Como exemplo do 

segundo poder-se-á apresentar o efeito do uso do tabaco sobre os fumadores passivos e a sua forma de 

contribuir para a poluição ambiental. 

O mesmo autor refere a importância deste conceito de externalidade pelo facto de “(…) diferenciar os 

cuidados de saúde de outros bens, pois indica que existe um valor social associado ao consumo de 

cuidados de saúde”. A importância da presença de externalidades no sector da saúde é, ainda, relevante, 

uma vez que a teoria económica defende que, quando em presença de externalidades, o funcionamento 

livre do mercado não irá actuar de forma satisfatória (Lucena, Gouveia e Barros, 1996). 

As particularidades e as características únicas do sector da saúde são identificadas, por muitos autores 

(Castro, 2002, Ramos, 2003 e Ferreira, 2003) como sendo falhas de mercado. Esta perspectiva 

equaciona-se, do ponto de vista doutrinário, no âmbito de mercado “puro”, onde se observa o equilíbrio 

entre oferta e procura, ou melhor dizendo, o jogo de equilíbrio entre as forças da oferta e da procura. 
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As idiossincrasias do mercado da saúde, são de tal modo relevantes, que a oferta e a procura não 

interagem de maneira habitual: a procura não é autónoma e a oferta (prestadores, tout court) participa 

activamente na determinação dos níveis de consumo (Castro, 2002). 

Assim, dizemos com Ramos (2003) que as falhas de mercado “distorcem a dinâmica do binómio oferta-

procura na “transacção” tão peculiar que é a dos cuidados de saúde”. 

Face ao exposto, são estas particularidades que justificam que a intervenção do Estado neste sector seja, 

via de regra, mais pronunciada do que nos restantes sectores da economia. O Estado desempenha um 

conjunto significativo de papéis, intervindo como prestador de cuidados de saúde, como financiador 

dessa mesma prestação e, finalmente, como regulador das situações reconduzíveis à categoria de falhas 

de mercado. Esta multiplicidade de papéis gera situações de conflito difíceis de ultrapassar e que, até 

agora, tem apenas sido mitigada, mas não efectivamente gerida e solucionada. 

 

2.1.3. – Mecanismos de competição: Análise conceptual, dimensões e áreas de actuação 

 

No âmbito do estabelecimento de um conceito de competição ou, mais concretamente, de mecanismos 

de competição, importa reforçar que no presente trabalho, se pretende apenas considerar a sua relação 

com o sector da saúde e, mais especificamente com o meio hospitalar onde, dadas as suas 

particularidades, a natureza daqueles mecanismos terá de ser forçosamente diferente16 e terá de ser 

observado pela lente daquelas idiossincrasias. 

Assim, o conceito de mecanismos competição no âmbito do sector da saúde depende, antes de mais, do 

tipo de sistema de saúde que analisamos quando queremos estabilizar a terminologia: pode ser 

entendido como forma de quebrar sistemas de carácter monopolista ou como ferramenta de introdução 

de um maior número de mecanismos de carácter concorrencial, num sistema misto ou orientado para o 

mercado (Bœkholdt, 1990). Acresce que, o conceito em apreço também apresenta variabilidade ao nível 

do tempo em que é aplicado e analisado, uma vez que tende a acompanhar a evolução do sistema e da 

organização a que reporta.  

Para aumentar a sua volubilidade conceptual, competição encontra-se muitas das vezes, relacionada 

(apenas) com a existência de sistemas de mercados de livre concorrência onde os serviços, os recursos 

                                                           

16 Borgonovi (1991) define como as principais características da competição: 
� Capacidade de atracção da procura: desviando-a de outras empresas; 
� Selecção da procura com base na vantagem económica do fornecedor; 
� Comportamento empresarial visa a obtenção de vantagem competitiva 
� Compensação do mercado em relação às empresas que apresentam produção mais eficiente 
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e o financiamento têm carácter privado. Assim sendo, um mercado concorrencial no sector da saúde 

seria caracterizado por (Escoval, 1999): 

� Acesso não universal à prestação de cuidados; 

� Serviços e recursos de carácter privado, com ou sem fins lucrativos; 

� Financiamento com elevada componente privada e origem em fundos sociais. 

Como se disse no parágrafo que antecede, neste modelo, o Estado não é financiador, nem proprietário, 

nem gestor dos recursos do sistema, estando a sua função limitada ao papel de regulador e de 

regulamentador das relações entre os vários actores, através do delinear das regras básicas de 

desenvolvimento da (livre) concorrência. Nestes mercados, a competição é observável ao nível dos 

prestadores.  

Não obstante, e tendo em conta a caracterização do sector da saúde, conforme foi delineada no capítulo 

2.1.2, este tipo de mercado não existe no seu estado puro, nem tal seria exequível num sector com as 

particularidades do da saúde. Ainda que assim se não entenda a priori, basta analisar a questão do ponto 

de vista do utente: num sistema de livre escolha e totalmente concorrencial, o poder estaria no utilizador 

dos serviços. Ora tal não acontece no sector da saúde a despeito de todas as reformas no sentido de dar 

poder ao utente dos serviços de saúde (cfr. capítulo 2.1.5). 

Face ao exposto, crê-se que a melhor definição para o conceito de competição aplicado ao sector da 

saúde é-nos oferecida por Bœkholdt (1990), segundo o qual, poder-se-á falar de competição ou de 

mecanismos de competição em relação às medidas actualmente implementadas ou em fase de 

implementação por parte dos sistemas de saúde, que visam alterar a relação existente entre as entidades 

prestadoras de cuidados de saúde, por um lado e os utentes, os Governos e legisladores por outro, de 

modo a garantir que as entidades prestadoras de cuidados de saúde têm a responsabilidade de 

assegurar o cumprimento das necessidades dos utentes e da sociedade em geral – ou seja, obter bons 

desempenhos ao nível da prestação de cuidados, com um apoio financeiro limitado17. 

Assim, podemos ver que o conceito de competição é mutável quanto ao tipo de sistema em que é 

analisado, quanto ao tempo, quanto à abrangência (mercado concorrencial ou introdução de ferramentas 

pontuais de competição) e quanto à filosofia subjacente à análise. Não obstante, a despeito do receio que 

a palavra ‘competição’ ainda causa, é notório que “na Europa, os governos têm cultivado as virtudes dos 

mecanismos de mercado, procurando contornar os seus constrangimentos, colocando a ênfase na 

intervenção do Estado no planeamento, monitorização, comando e controlo e constituindo-o como 

                                                           

17 Tradução nossa. No original: “By competition (…), I am referring to the whole package of measures currently in 
existence or being adopted by various health care systems, aimed at altering the relationship between health care 
facilities on the one hand, and patients, other facilities, governments and policy-makers on the other, so that facilities 
may be made fully aware of their responsibility to ensure that the needs of patients and society are better met (good 
patient care with limited financial support)”. 
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garante do acesso equitativo dos cidadãos aos cuidados de saúde” (Martins, 2006). Ainda no mesmo 

seguimento, o Autor defende que é reconhecido que os incentivos de mercado são mais efectivos do que 

os controlos administrativos no uso eficiente dos recursos (Lopes Martins, 2006). 

Por outro lado, segundo o princípio da livre escolha por parte dos utilizadores, poder-se-á defender que o 

centro de decisão se mantém nos profissionais e nas instituições prestadoras quanto ao pacote de 

medidas a implementar visando a sua aproximação ou, se preferirmos, o seu poder de atracção em 

relação aos utentes (Escoval, 1999 citando Dunlop et al., 1995) 

Em sistemas de tipologia SNS, o que normalmente se encontra ao nível dos mecanismos de competição 

é uma combinação de orientações e não um sistema puro de orientação para o mercado (Hayden, 1991). 

Em termos conceptuais importa ainda distinguir entre os vários sistemas de saúde quando observados 

sob a perspectiva do papel do terceiro responsável pagador. Assim podemos distinguir o modelo de 

reembolso18, o modelo contratual19 e o modelo de integração vertical20. Não obstante esta 

conceptualização tripartida, comummente, os sistemas de saúde não apresentam as formas puras aqui 

representadas, sendo a sua realidade, como se disse, o resultado da combinação de elementos dos 

vários modelos. No que concerne à evolução dos sistemas de saúde do tipo SNS (v.g. Portugal e Reino 

Unido), tem-se assistido a uma tendência para a separação entre pagador e prestador e para a realização 

de contratos entre eles, caminhando assim, de um modelo de integração vertical para um modelo 

contratual com registos de competição quanto ao preço da parte dos prestadores: o denominado modelo 

contratual monopsónico (van de Vem, 1998). 

 

2.1.3.1 - Dimensões dos mecanismos de competição 

 

Segundo Saltman, Harrison e von Otter (1991), os mecanismos de competição podem ser analisados na 

perspectiva pública versus a perspectiva privada, por um lado, e com orientação para a equipa de gestão 

versus orientação para o utente, por outro. 

Assim, a dimensão pública caracterizar-se-á pela introdução de mecanismos de competição 

exclusivamente, entre instituições de carácter e capitais públicos. Por seu lado, no âmbito da dimensão 

                                                           

18 Neste modelo, é realizado um pagamento indirecto aos prestadores através do reembolso que é efeito aos 
utentes, sem haver qualquer tipo de relação entre o terceiro responsável pagador e o prestador. van de Vem (1998), 
citando Enthoven (1994), chama a este tipo de sistema “remote third-party payment”. 
19 No modelo contratual o pagamento aos prestadores é feito directamente por terceiros responsáveis pagadores, 
com base em contratos pré-estabelecidos e negociados (van de Vem, 1998). 
20 O modelo de integração é caracterizado pela existência de um pagamento directo aos prestadores através da 
atribuição de orçamentos globais, ou seja, numa forma integrada verticalmente (idem). 
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privada, a introdução de mecanismos de competição ocorre exclusivamente, entre instituições de carácter 

e capitais privados. 

A existência de mecanismos de competição pode ser detectada quando os prestadores têm de competir 

por contratos negociados em vigor junto de uma agência sectorial como seja uma autoridade distrital de 

saúde ou quando os utentes têm a possibilidade de escolher directa e livremente o seu prestador ou 

instituição prestadora. No primeiro caso estamos perante a orientação para a equipa de gestão e no 

segundo, para o utente. 

De sua parte von Otter (1991) preconiza as duas dimensões clássicas na abordagem aos mecanismos de 

competição: o lado da procura e o lado da oferta. O primeiro caso ocorre quando os utentes podem 

escolher o seu prestador ou instituições prestadoras de forma livre, pelo que, os prestadores devem 

satisfazer os utentes para poderem ser reembolsados e, consequentemente os utentes vêem a sua 

influência aumentada. No segundo caso, os prestadores competirão entre si para garantir a 

contratualização ou ter maior poder negocial aquando da contratualização, conseguindo contratos mais 

vantajosos. 

A aplicação destas dimensões pode ou não ser feita sobre a sua forma “pura”, podendo haver a 

introdução de apenas um dos mecanismos inseridos em cada dimensão ou a aplicação simultânea de 

vários mecanismos ou, ainda, a aplicação de uma dimensão de mecanismos numa dada estrutura de 

cuidados (v.g. cuidados primários) e a aplicação de outra dimensão em outra estrutura (v.g. cuidados 

hospitalares). 

 

2.1.3.2 - Áreas de actuação 

 

Borgonovi (1991), defende que a introdução de mecanismos de competição na área da saúde devia ser 

abordada em cinco vertentes essenciais: a procura, o financiamento, a inovação, os recursos humanos e 

o potencial. 

A introdução de mecanismos de competição do lado da procura, aborda a temática no sentido das 

instituições prestadoras, maxime os hospitais, competirem para a obtenção de maior quota de mercado. 

Para o funcionamento deste tipo de mecanismos é necessário proceder à total implementação do 

princípio da livre escolha do prestador por parte do utente.  

A introdução de mecanismos de competição quanto ao financiamento tem que ter por base condições de 

eficiência e qualidade e, não apenas, o histórico de financiamento de determinado hospital, uma vez que 

este critério, per si, revelar-se-ia contraproducente e redutor, potenciando o aumento dos gastos e 

coarctando a possibilidade de competição. 

 



A Introdução de Mecanismos de Competição e o Quadro Legal Básico do Sistema de Saúde Português 
A Perspectiva Hospitalar 

 

 

21

 

Na área da inovação seja ela tecnológica mas, principalmente quanto aos processos utilizados na 

prestação de cuidados, pode falar-se na introdução de mecanismos de competição ao nível da oferta, de 

modo a aumentar a flexibilidade, reduzindo a rigidez de procedimentos e a produtividade da instituição 

prestadora. Ainda segundo Borgonovi (1991), no âmbito desta área de actuação poder-se-á referir o 

aumento do grau de responsabilização dos profissionais na utilização dos recursos que lhes são 

disponibilizados, o desenvolvimento de serviços com sistema informáticos integrados, a implementação 

efectiva de projectos de carácter transversal em todo o sistema (v.g. introdução do cartão único de 

utente). Neste caso a competição ocorrerá, entre as entidades prestadoras de cuidados, para efeitos de 

financiamento de projectos apresentados que ofereçam um determinado grau de inovação, que venham a 

introduzir melhorias na forma como se desenvolve o processo de prestação de cuidados, que tornem 

mais ágil o sistema de back-office, considerados essenciais (v.g. sistema informático). 

Uma área muitas vezes negligenciada quando se aborda a presente temática é a relativa à importância 

dos recursos humanos, maxime, dos prestadores directos de cuidados de saúde. O pressuposto é 

simples: o potencial de competição de cada instituição depende do potencial dos seus recursos humanos 

(Borgonovi, 1991). Assim, uma instituição que disponha dos profissionais mais reconhecidos tem um 

elevado potencial de atracção competitiva, deslocando a procura de outros prestadores. Embora esta 

deslocação da procura seja a consequência primária, não será despiciendo – e em termos macro é o 

efeito pretendido – considerar as consequências ao nível do próprio sistema, uma vez que a competição 

por profissionais mais qualificados e reconhecidos vai promover a formação e qualificações profissionais, 

a reengenharia de processos e procedimentos, uma mudança cultural orientada para os resultados e para 

a resolução de problemas e a promoção de atitudes inovadoras. 

Esta situação potencia ainda mecanismos de competição na vertente interna: a instituição que detém 

profissionais reconhecidos desenvolverá esforços no sentido de não os deixar sair para a “concorrência”. 

Para o efeito, são introduzidos mecanismos de competição que se prendem com a política de 

vencimentos e de incentivos. 

 

2.1.3.3 - A situação em Portugal 

 

O debate sobre a problemática da introdução de mecanismos de competição no sector da saúde em 

Portugal, teve novo fôlego nos meados dos anos 90, iniciada, essencialmente com a questão da 

separação entre prestador e financiador. Mais concretamente, entre o papel de regulador e financiador 

por um lado e o papel de prestador por outro (Campos, 2004). 
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A esta questão não terá sido alheio o paradigma da New Public Management que, reabrindo a discussão 

sobre o papel do Estado e sobre a necessidade de introdução de novos modelos de gestão vem, ao nível 

do sector da saúde, defender a adopção da gestão empresarial e de mecanismos de mercado, 

determinando a clarificação da responsabilidade, a melhoria do desempenho, a responsabilização e a 

prestação de contas aos utilizadores (OPSS, 2008). Neste sentido, podemos referir o Programa do XV 

Governo Constitucional que estabelecia, de forma clara e inequívoca, a necessidade de “fomentar a 

emergência de modalidades alternativas e mecanismos de competição gerida entre prestadores públicos 

e privados, tendo sempre por objectivo alcançar a melhor qualidade dos cuidados de saúde a prestar”. 

Nesta senda o PNS (2004) prevê - no volume I dedicado às estratégias para a gestão da mudança e, 

mais precisamente, no capítulo “Reorientar o sistema de saúde” -, que os investimentos no sistema de 

saúde devem considerar a prestação de um atendimento de qualidade, em tempo útil, com efectividade, 

humanidade e sustentabilidade ao nível dos custos gerados. 

Esta reorientação será levada a cabo ao nível hospitalar, utilizando como principais instrumentos: i) uma 

gestão mais empresarial, com a responsabilização21 dos gestores, apoiados em sistemas de informação 

mais acessíveis; ii) o desenvolvimento de parcerias com os sectores privado e social; iii) aumento da 

coordenação vertical, através das redes de referenciação; bem como da iv) gestão horizontal e, 

finalmente, v) na revisão de incentivos à produtividade, ao desempenho e ao mérito. 

Por outro lado, o Programa do XVII Governo Constitucional, embora mais tímido na assunção da 

introdução de mecanismos de competição – não o referindo clara e textualmente – reconhece que o SNS 

se tornou pouco ágil, pesado, desarticulado, relutante em acolher a inovação e gastador sem controlo útil 

e avança, como medidas de combate a esta situação, a modernização do sistema, centrando-o nas 

prioridades e garantindo a separação entre financiador e prestador. Ora, a separação entre prestador e 

pagador pode ser reconduzido ao conceito de mecanismo de competição sendo, simultaneamente, 

condição sine qua non para a sua introdução (por todos, van de Ven, 1998). No entanto, vai mais longe 

ao mencionar mecanismos de competição em concreto, como sejam o pagamento dos serviços de forma 

contratualizada e a avaliação das prestações por critérios quantitativos e, sobretudo, qualitativos. 

Quanto ao meio hospitalar, o documento “O Hospital Português”, da autoria da Direcção-Geral da saúde 

(1998) referia que os hospitais são “organizações extremamente complexas, desenvolvendo a sua 

                                                           

21 Accountabiliy. A palavra inglesa parece-nos, neste conceito, mais abrangente uma vez que encerra, não só a 
possibilidade de responsabilização, como o conceito de responsabilidade, que o precede. Na reforma do NHS e no 
movimento relativo à governança clínica, o papel da ‘accountability‘ é fulcral, senão veja-se o conceito de 
governança clínica adoptado, segundo o qual, governança clínica é um “sistema de governança para as 
organizações de saúde que promove uma abordagem integrada através da gestão de inputs, estruturas e processos 
para melhorar a prestação de serviços de saúde por profissionais num ambiente de maior accountability e qualidade 
clínica”. In, Scally e Donaldson, 1999: A first class service: Quality in the new NHS. 



A Introdução de Mecanismos de Competição e o Quadro Legal Básico do Sistema de Saúde Português 
A Perspectiva Hospitalar 

 

 

23

actividade num sistema composto por múltiplos agentes, de natureza, nível e diferenciação diferentes, 

inter-actuando com praticamente todas as expressões do tecido social e da sociedade civil”. Também 

neste sentido, aponta o Relatório de Primavera apresentado em 2008 (OPSS, 2008), que defende, 

citando Drucker, que os hospitais representam a forma mais complexa de organização humana que 

alguma vez se tentou gerir. Assim sendo, coloca a tónica dominante na possibilidade (ou não) de se 

aplicar em modelos de gestão competitiva ou empresarial a essas instituições e qual a forma de o fazer. 

No entanto, a primeira conclusão que podemos retirar da leitura do documento referido é que as regras e 

princípios do mercado concorrencial ou da governação empresarial não podem ser, simplesmente, 

decalcados para o meio hospitalar, sem haver um ajuste prévio às suas características intrínsecas22.  

Tem sido apontado por alguns autores que os hospitais, quando inseridos num ambiente competitivo ou 

tendencialmente competitivo, apresentam propensão para um aumento dos custos. Esta situação será 

reconduzível ao resultado das acções levadas a cabo para atrair a procura – maxime, admissões – 

afastando-a de outros hospitais (von Otter, 1991). No entanto, parece mais pacífica e assunção segundo 

a qual a reforma da gestão nos hospitais portugueses deve centrar-se, antes de mais em aspectos de 

organização, permitindo a introdução de maior flexibilidade, não só ao nível da gestão de recursos 

humanos e aos processos de aquisição de bens e serviços, como também ao desenho e redesenho de 

processos produtivos: a prestação de cuidados de saúde propriamente dita. 

As reformas recentemente introduzidas no meio hospitalar visam a melhoria da governação das 

instituições hospitalares através da definição de objectivos claros, de uma estrutura de supervisão 

profissionalizada e do ambiente concorrencial (OPSS, 2008, citando Harding e Preker, 2000, 2003). 

Também, a opinião de Campos (1993) aponta no sentido de um Estado que, no sector da saúde, seja 

cada vez mais um estado-regulador, dissipando a confusão na mesma entidade, das funções de 

proprietário, pagador e gestor, sem capacidade de análise objectiva da performance, dados os potenciais 

conflitos de interesse existentes. Defende, portanto, o autor, a flexibilização das regras e instrumentos de 

gestão para responder ao ambiente de competição das sociedades, a separação entre financiador e 

prestador de serviços e a responsabilização primária das instituições e dos seus gastadores, perante a 

comunidade. 

Ao nível dos mecanismos de competição neste âmbito destaque-se, segundo o OPSS (2008), como 

factores críticos, a existência de um adequado e globalizante contrato-programa relativo a carteiras de 

                                                           

22 Também assim, o Relatório de Primavera de 2008 apresentado pelo OPSS que, citando Eeckloo et al., 2004, 
2007, afirma que “(…) os princípios da governação empresarial não podem ser transpostos para o sector hospitalar 
sem ajustamentos específicos”. A governação hospitalar pretende juntar numa mesma plataforma a governação 
clínica e a governação empresarial “tendo em conta as diferenças que existem, entre a organização–hospital e a 
organização-empresa ao mesmo tempo que procura lidar com o duplo papel do hospital, a abrangência dos seus 
objectivo e os múltiplos interessados que o rodeiam”. 
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serviços e a criação de modelos de financiamento e de contratualização que promovam uma melhor 

gestão de recursos e melhores resultados em saúde. 

 

2.1.4 – Mecanismos de regulação  

 

A análise dos mecanismos de regulação no sector da saúde passa, antes de mais, pela sedimentação do 

próprio conceito de regulação. Também aqui podemos inferir que a sua definição não é unívoca. No 

entanto, detectámos um ponto em comum na maioria dos autores consultados: a regulação visa um 

controlo ou uma influência deliberada sobre actividades que apresentam forte valorização social e forte 

componente ética e moral (Ferreira, 2003 citando Selznick e Saltman e Busse, 2002). A prestação de 

cuidados de saúde é uma dessas actividades. Trata-se, portanto, de enquadrar o comportamento dos 

actores do sistema de saúde, de forma a garantir a equidade no acesso, a protecção dos utentes e a 

qualidade dos cuidados de saúde prestados às populações. 

De outro modo, mas não se afastando dos princípios previamente enunciados, poder-se-á dizer com 

Araújo (2005), citando Gouveia (2001), que a regulação consiste no “estabelecimento de regras de 

funcionamento e regras institucionais, que visam a eficiência e o equilíbrio financeiro dos sectores dos 

serviços de interesse geral, por um lado, e estabelecer a correcção social dos desequilíbrios causados 

pelo normal funcionamento do mercado, por outro”. 

Posto isto, será legítimo defender que a capacidade de regulação do Estado apresenta uma relação 

inversamente proporcional ao seu papel intervencionista: a redução na intervenção do Estado representa 

um desenvolvimento da sua acção reguladora, uma vez que a propriedade e gestão públicas não 

carecem de regulação. 

Quanto ao enquadramento conceptual da regulação e, principalmente, da regulação em saúde, importa 

aferir a sua dimensão. Assim, considerando a dicotomia tradicional entre regulação económica23 e 

regulação social24, podemos então afirmar, que nos reportaremos a este segundo tipo de regulação25, 

uma vez que o direito à protecção da saúde é um direito fundamental de natureza social, conforme se 

defendeu no capítulo relativo à caracterização do nosso sistema de saúde e conforme estatui a CRP no 

respectivo art. 64º. Bem assim, e atentando ao dispositivo constitucional referido, o Estado, no sector da 

saúde não poderá desempenhar o papel de um mero regulador. Sendo que o direito à saúde traduz um 

direito de cariz material por parte dos poderes públicos, sempre existirá um mínimo que terá de ser 

                                                           

23 Regulação centrada na actividade, mercados, preços, quantidade e natureza dos produtos/serviços. 
24 Regulação cuja finalidade se reporta à protecção de direitos sociais dos cidadãos 

25 Para um conceito de regulação no sector da saúde atente-se, também, ao documento “A Reforma dos Sistemas 
de Saúde – Análise Comparada de Sete Países da OCDE”, Conselho Económico e Social, Lisboa, pp. 22, segundo 
o qual é definida como “intervenção dos poderes públicos no mercado de saúde ou no sistema de saúde através de 
regulamentações”. Citado por Araújo (2005). 
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assegurado pelo estado enquanto prestador (Araújo, 2005). Defende-se então, que o artigo 64º, nº3 da 

CRP estabelece um nível mínimo de intervenção – “Para assegurar o direito à protecção da saúde, 

incumbe prioritariamente ao Estado (…)” – que poderá ser reconduzido ao conceito de reserva mínima de 

actuação. 

Assim, dizemos com Portugal et al. (2005), que regulação, principalmente nesta área, deve responder às 

cinco questões clássicas: O que é, porquê, quem (deve regular), o quê (deve ser regulado). 

As perspectivas essenciais, à luz das quais a regulação deve ser analisada, prendem-se com a sua 

envolvente normativa e de definição de políticas e com a sua envolvente operacional abrangendo, como 

se afirmou, questões de acesso, qualidade, actividade assistencial, desempenho, preços e informação.  

Assim sendo, podemos observar que a regulação em saúde apresenta, por um lado, um aspecto mais 

preciso e, se quisermos, legalista, através da criação de regras de carácter formal, guidelines e códigos 

de conduta e por outro, um aspecto reconduzível ao desenho e implementação de sistemas de 

incentivos, tenham ou não carácter económico (Ferreira, 2003). 

Como dito se deixou no capítulo referente à caracterização do mercado da saúde (cfr. Capítulo 2.1 “O 

mercado da saúde – particularidades”) este, pelas suas características26, não consegue promover o 

equilíbrio entre a oferta e a procura e, por isso, é justificável a intervenção do Estado na regulação, ou 

até, intervindo de forma mais directa, na prestação de serviços. Trata-se, portanto, de um dos vários 

instrumentos que o Estado usa (ou pode usar) para a consecução de determinados objectivos sociais e 

políticos. De facto, o mercado da saúde, deixado a si mesmo, não só não actua de forma aceitável, como 

pode criar assimetrias com consequência que não serão nem social, nem politicamente aceitáveis. 

Assim, uma das finalidades da regulação é, também, contrabalançar ou contrariar as numerosas falhas 

de mercado que existem no sector da saúde (Ramos, 2003 e Castro, 2002). Ou seja, a sua função 

essencial ou primeira, traduz-se na promoção da garantia de cumprimento das “obrigações de serviço 

público”, como sejam a universalidade e igualdade de acesso e a qualidade e continuidade de serviço 

(Morais, Leal e Braz, 2004). Acresce que, uma ”(…) efectiva e eficaz regulação das falhas destes 

mercados [da saúde]” (ERS, 2008), pode ser a única forma de se aproveitarem os benefícios dos 

mercados de natureza concorrencial e, simultaneamente, obviar aos seus viezes para a área da saúde. 

As recentes reformas levadas a cabo no sector da saúde e a introdução e cada vez maior disseminação – 

pelo menos a nível ideológico – do princípio da separação entre financiador e prestador, levam a que 

algumas ferramentas tradicionalmente reconduzíveis à definição de mecanismos competitivos, sejam 

implementadas. Neste contexto, é paralelamente observável, o aumento do número de stakeholders27 

                                                           

26 Dizemos assim com Araújo (2005) que a “regulação de um sector ou actividade económica é tradicionalmente 
justificado com base na existência de fracassos de mercado que exigem a intervenção correctiva do Estado, de 
modo a repor a eficiência técnica e social no seu funcionamento”. 
27 Stakeholder pode ser traduzido – embora, creia-se, a expressão perca a sua riqueza e profundidade originais – 
como grupos interessados na organização e prestação de cuidados de saúde e que, organizam, monitorizam ou são 
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envolvidos e da complexidade das suas relações. Neste cenário “a regulação do sistema torna-se não 

apenas necessária, mas imprescindível, com um enfoque maior na garantia de resultados eficientes, 

justos e de qualidade” (Ferreira, 2003). A estes factores não é estranha a quase unanimidade na literatura 

consultada, quanto à imprescindibilidade da separação das funções da oferta e da procura no plano da 

regulação.  

Face ao exposto, a regulação neste sector deve ser equacionada numa óptica de “outcomes” ou seja, 

resultados ou “ganhos de saúde” a atingir e deve ter como objectivo essencial “desenvolver e accionar 

mecanismos que desincentivem, e eliminem capturas e distorções por parte dos diversos agentes do 

sistema” (Ramos, 2003). 

Nesta fase, fica pendente a questão inicial relativa ao ‘porquê’, ou seja, porquê regular no sector da 

saúde? Trata-se de questionar quais os objectivos que a regulação pretende alcançar. Vários autores 

abordaram esta temática (a título exemplificativo Ferreira, 2003 e Ramos, 2003) e muitas conclusões 

obtidas são reconduzíveis a princípios enformadores dos sistemas de saúde, que se encontram 

plasmados na Lei Fundamental. Deste modo podemos referir que a regulação visa, em termos globais: 

� Garantir a universalidade de acesso aos cuidados de saúde – princípio constitucional por 

excelência (cfr. art. 64º da CRP); 

� Garantir que o acesso aos cuidados de saúde se processe de forma equitativa28; 

� Garantir a qualidade dos serviços prestados:  

� Acreditação por entidades governamentais – trata-se da garantia da qualidade dos 

serviços numa perspectiva de melhoria contínua; 

� Promover ganhos de eficiência29: 

� Reduzir, ou desejavelmente, eliminar as ineficiências e desperdícios na utilização dos 

recursos – este objectivo traduz-se numa consequência necessária do que lhe 

antecede; 

� Contrariar a escassez de serviços considerados essenciais, mas que se revelam pouco 

apetecíveis para o mercado considerado enquanto tal, movido pelas regras da oferta e da 

                                                                                                                                                                          

consumidores desses cuidados, tais como utentes, pagadores e prestadores (WHO, 2000b). Acessível em: 
http://www.euro.who.int/observatory/Glossary/TopPage?phrase=6 

28 Aqui, equidade deverá ser entendida como a “distribuição justa de determinado atributo populacional (…). O 
conceito de equidade não é necessariamente equivalente a igualdade (…)” (Pereira, 1992) 
29 Dizemos com Pereira (1992) que eficiência é a relação entre os recursos utilizados e os resultados que foram 
obtidos no desenrolar de determinada actividade. Procura-se deste modo, maximizar os resultados conseguidos 
com um determinado nível de utilização de recursos ou reduzir os recursos dispendidos para obter um dado 
resultado. 
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procura e pela prossecução do lucro como único objectivo (v.g. saúde pública, cuidados de 

saúde primários, etc.); 

� Possibilitar a escolha de médico e serviços de saúde, considerando os recursos disponíveis 

(Base V, nº5 da Lei de Bases da Saúde); 

� Restringir a possibilidade de selecção adversa dos utentes através da implementação de 

mecanismos de ajustamento pelo risco ao nível do financiamento; 

� Supervisão directa por entidades governamentais. 

 

2.1.4.1 - A Entidade Reguladora da Saúde 

 

Em Portugal optou-se por criar um organismo dedicado para o sector da saúde – sendo que a criação de 

uma entidade reguladora de saúde (ERS), independente é original no contexto internacional - tendo a 

esta sido criada pelo DL nº 309/2003, de 10 de Dezembro e posteriormente reestruturada pelo DL nº 

127/2009, de 27 de Maio. A sua criação vem dar cumprimento ao que se encontrava previsto no 

Programa do XV Governo Constitucional, que previa a criação de uma entidade reguladora, responsável 

pelo enquadramento e monitorização da actuação dos operadores privados e sociais no seu papel de 

prestadores de cuidados públicos de saúde. 

A prima ratio do seu aparecimento tem a ver com as alterações que se desenhavam no sistema de saúde 

nacional e principalmente, com o facto de o Estado que anteriormente organizava e fornecia os cuidados 

de saúde através de estabelecimentos seus, integrados no Sector Público Administrativo, ter passado a 

desempenhar – principalmente e com especial incidência a partir de 2002 - uma série de papéis distintos, 

sendo simultaneamente, proprietário e gestor das unidades de saúde de regime tradicional, “accionista” 

dos Hospitais SA/EPE, concessionário nos estabelecimentos e serviços concessionados, comprador de 

serviços convencionados e regulador de todo o sistema (Morais, Leal e Braz, 2004). 

A esta descrição acresce o facto de grande parte dos estabelecimentos hospitalares do SNS passarem a 

ser geridos de acordo com uma lógica empresarial – à data Hospitais SA – eventualmente potenciadores 

de factores de competição indesejáveis cuja intervenção de carácter preventivo e correctivo estaria a 

cargo de uma autoridade externa e independente (cfr. Preâmbulo). Assim sendo, a ERS, como organismo 

dedicado ao sector da saúde, colmatava o processo de separação da função reguladora/supervisora e da 

função de operador e financiador do Estado, tendo para o efeito sido consagrado o princípio da plenitude, 

uma vez que abrange todo o sistema de saúde. 

A Entidade nasceu com o objectivo de regulação da actividade dos estabelecimentos, instituições e 

serviços prestadores de cuidados de saúde, no que diz respeito ao cumprimento das suas obrigações e 

legais, com especial enfoque na garantia do acesso universal e equitativo dos utentes aos cuidados, com 
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garantias de segurança e de respeito pelos seus direitos, mantidos que sejam elevados padrões 

qualitativos. (arts. 6º e 25º do DL nº 309/2003, de 10 de Dezembro e arts. 3º e 33º do DL nº 127/2009, de 

27 de Maio).  

O acesso universal deverá ser equacionado quanto à liberdade de escolha nas unidades de saúde 

privadas, quanto à prevenção de práticas de indução artificial da procura de cuidados e quanto à 

prevenção e punição de práticas de rejeição infundadas de utentes nos estabelecimentos e serviços do 

SNS30. Quanto à sua natureza jurídica, a ERS é uma pessoa colectiva de direito público, dotada de 

autonomia administrativa e financeira e de património próprio, sendo independente no exercício das suas 

funções31.  

No âmbito da regulação das falhas de mercado, a ERS revela uma atitude mais interventiva ao nível das 

práticas de discriminação, rejeição infundada de doentes e desigualdades no acesso aos cuidados de 

saúde. A razão de ser desta intervenção é reconduzível à “adopção de métodos de gestão empresarial, 

voltados para a rentabilidade ou sustentabilidade financeira [que] potenciam comportamentos de selecção 

de riscos, como a tracção de doentes mais “rentáveis”, pondo em causa o direito de acesso aos cuidados 

de saúde”. Para tal é defendido que a Entidade actue na prevenção, fiscalização e sancionamento das 

práticas de rejeição infundada de doentes (ERS, 2008). 

Alguns autores (Portugal et al., 2005) têm defendido que as principais vantagens da ERS se prendem 

com o facto de, pela sua natureza jurídica, representar uma separação do regulador face ao prestador, 

estar imbuída de um estatuto de independência e estar adstrita a uma responsabilidade de carácter 

público. 

A criação da ERS, não foi isenta de crítica, sendo apontadas como desvantagens algumas situações que 

fragilizam, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista político strictu sensu, a posição da ERS 

no Sistema. Nestes termos, uma das maiores críticas que têm sido realizadas à forma como a regulação 

do sector foi equacionada em Portugal, prende-se com o facto da mesma se encontrar centralizada numa 

única entidade (cfr. Ferreira, 2003 e Portugal et al. 2005), uma vez que, muitos autores defendem uma 

regulação de mercado da saúde que apresente um carácter sistémico, potenciando a necessária 

articulação entre várias instituições e instâncias com idênticos objectivos.  

Assim, nas palavras de Ramos (2003), “a regulação do sistema de saúde é uma tarefa multipolar, 

requerendo uma articulação complexa entre várias instâncias e instituições”, pelo que “ (…). Será 

imprudente esperar que uma “qualquer” entidade isolada conseguirá cumprir este desiderato” (Ramos, 

2003).  

                                                           

30 Cfr. Art. 25º, nº2, alíneas a) a d) do referido diploma legal. Destaque-se a indução artificial da procura constitui 
contra-ordenação punível com coima entre 10.000€ e 44.000€ (vide, art. 44º, nº1). Cfr. também arts. 2º e 4º do 
diploma que a reestrutura. 
31 Respectivamente art. 2º, nº1 e art. 4º.  
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Mais acresce que, a ERS foi criada sob um princípio de independência funcional e orgânica, no entanto, o 

facto de os seus órgãos – conselho directivo e fiscal único – serem de nomeação ministerial32 pode 

condicionar aquela independência. 

 

2.1.4.2 - As Administrações Regionais de Saúde 

 

Não obstante a ERS ser a entidade responsável pela regulação dedicada para o sector da saúde, não se 

pode excluir o papel desempenhado pelas ARS. Pelo DL nº 222/2007, de 29 de Maio, as ARS adoptam 

um novo modelo – ARS, IP – centrado na “simplificação da estrutura orgânica existente e o reforço das 

suas atribuições, no sentido de uma maior autonomia e de acomodação funcional (…)” – cfr. Preâmbulo. 

Para efeitos da temática em apreço, as ARS detêm atribuições reconduzíveis ao conceito de regulação 

no sector da saúde, como seja a competência para licenciar as unidades privadas prestadoras de 

cuidados de saúde (sem prejuízo da competência sancionatória da ERS), previsto no art. 3º, nº2, al. p) do 

diploma referido. Trata-se de utilizar mecanismos de regulação aplicados ao lado da oferta e, mais 

concretamente, regulação da capacidade instalada (Ferreira, 2003), uma vez que só “entram” no mercado 

as instituições que reúnam determinadas características a nível organizacional, dos recursos humanos e 

das instalações e equipamentos. 

Se considerarmos regulação “latu sensu” a afectação de recursos financeiros a entidades privadas 

através da celebração, acompanhamento e revisão de acordos, protocolos e convenções, bem como 

mediante a celebração, acompanhamento e revisão de contratos no âmbito das parcerias público-

privadas33, consubstancia a função de contratualização que se encontra inserida nos mecanismos 

inovadores de regulação (Portugal et al., 2005) 

De forma mais directa e contundente, atente-se às competências do Conselho Directivo que dirige as 

ARS e que se encontram previstas no art. 5º, nº2, al. e): “contratualizar34 os programas e projectos 

específicos de aquisição de cuidados de saúde com as entidades prestadoras de cuidados de saúde”. A 

contratualização insere-se nos denominados mecanismos inovadores de regulação (Portugal et al., 2005 

e Ferreira, 2003) – New Public Management – e privilegia os resultados, a descentralização, actuando 

baseada em critérios de transparência e de responsabilidade mútua por parte dos contratantes. 

A leitura do DL nº 222/2007, de 29 de Maio permite ainda, identificar as seguintes situações 

reconduzíveis ao conceito de regulação no sector da saúde (art. 5º): 

� Efectuar auditorias (al. h); 

                                                           

32 Pelo Conselho de Ministros, sob proposta do Ministro da Saúde, no primeiro caso e despacho conjunto dos 
Ministros das Finanças e da Saúde, no segundo) 
33 Respectivamente alíneas v) e x), do art. 3º, nº2 do DL nº 222/2007, de 29 de Maio. 
34 Sublinhado nosso. 
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� Contratar com entidades privadas, a prestação de cuidados de saúde (al. j); 

� Licenciar unidades privadas (al. l); 

� Celebrar contratos-programa com instituições públicas ou privadas (al. n); 

� Definir a criação, modificação ou extinção de unidades funcionais e definir as regras do seu 

funcionamento (al. p). 

Em termos conclusivos, podemos dizer que os mecanismos de regulação para o sector da saúde não são 

mutuamente exclusivos. A aplicação de um não exclui, desde logo, a aplicação de outro, podendo ambas 

funcionar em regime de complementaridade. 

Os mecanismos de regulação podem ser subdivididos em dois grandes vectores: restrição e controlo (que 

envolve a aplicação de restrições legais e regras formais), por um lado, incentivos – económicos ou não – 

por outro. Assim, dizemos com Ferreira (2003) citando Saltman, Figueras e Sakellarides (1998), que os 

mecanismos reguladores podem operar através da “definição de enquadramentos legais para preços 

praticáveis, autorizações formais para investimentos, formas e fórmulas de financiamento, requisitos para 

licenciamentos e política de acreditação, e quadro sancionatório para incumprimentos (…), 

estabelecimento de contratos-programa, penalizações e/ou recompensas financeiras ou outros incentivos 

em termos de financiamento como meios de favorecer certas acções dos regulados”. 

No entanto, também na área da saúde a política de regulação em causa desenvolve um papel para lá da 

monitorização e controlo das já referidas falhas de mercado patentes no sector. A abordagem é, como se 

disse, integrada fazendo a interligação com a prestação de cuidados (guidelines) e com plataformas de 

intervenção para questões com implicação directa na saúde das populações (v.g. uso do tabaco e 

obesidade). 

 

2.1.5 – O utente no centro do sistema 

 

As recentes reformas observáveis nos serviços de saúde de carácter universal e tendencialmente gratuito 

(maxime, SNS e NHS), têm como pilar a colocação do utente no centro do sistema. Tal significa que as 

reformas serão levadas a cabo ‘para’ e ‘com’ os utentes. Esta situação é mais premente quando se 

equaciona a introdução de mecanismos de competição que não poderão estar centrados, unicamente, na 

perspectiva do financiamento e da produção, mas também em aspectos qualitativos e na questão da 

percepção que o utente tem dos serviços prestados. 

Não obstante, esta temática não é um exclusivo do sector da saúde: em sede de questão prévia, dever-

se-á equacionar o utente no centro do sistema de saúde, dever-se-á equacionar o cidadão – 
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independentemente da sua posição de utilizador dos serviços de saúde – no centro do sistema, seja ele, 

político ou social. É portanto, e antes de mais, uma questão de exercício de cidadania. 

A OECD, num documento intitulado “Engaging Citizens in Policy-making” (2001), defende o 

fortalecimento das relações entre o poder político e os cidadãos, de modo a melhorar a qualidade da 

política desenvolvida (pela colheita de opiniões novas e abordagens originais), a integrar o input dos 

cidadãos no processo deliberativo, a aumentar o grau de transparência e responsabilização35 na 

actividade governativa e reforçar a confiança dos cidadãos naquela actividade. Esta reorientação do 

Estado para o cidadão só é possível se for assegurado que a informação veiculada é completa, objectiva, 

confiável, fácil de encontrar e de compreender. 

Em 1999, o Ministério da Saúde, através do documento “Saúde um Compromisso – A Estratégia de 

Saúde para o Virar do Século (1998-2002) ”, considerava que o cidadão e a sociedade são a razão de 

existir do sistema de saúde. 

A abordagem direccionada para o utente, entendido como consumidor/cliente de cuidados de saúde 

(“consumer-driven health care”) reforça o facto de os consumidores serem capazes de tomar as suas 

próprias decisões mesmo num plano clínico (v.g. a escolha entre duas terapêuticas alternativas), desde 

que, lhes seja providenciada toda a informação necessária e que a mesma lhes seja inteligível (também, 

Evans, 1991). 

A introdução de mecanismos de competição terá, necessariamente, repercussões na forma como o 

utente é percepcionado pelo sistema de saúde. Neste sentido, dizemos com Juran, citado por Silva, 

Varanda e Dória (2004), que os planificadores da qualidade têm de interiorizar que, numa sociedade 

competitiva, os clientes têm a última palavra. Assim, muitos observadores relacionam o movimento de 

centralização no utente do sistema de saúde com a introdução de regras de mercado no sector, sem 

prejuízo de defenderem que esse movimento, por si só, não será suficiente para operar alterações. Estas 

alterações estarão dependentes de uma transformação ao nível da própria competição, orientando-a para 

a obtenção de valor – “value-based competition” (Porter e Teisberg, 2006) – e com uma alteração dos 

papéis desempenhados pelos vários ‘stakeholders’ (maxime, prestadores e financiador(es)). 

Não obstante, é defendido que a introdução de mecanismos de mercado vai muito para além do 

empoderamento dos utentes, antes exigindo a transformação da própria natureza da competição neste 

sector. No entanto, a possibilidade de escolha por parte do utente é vista como um elemento do sucesso 

das reformas introduzidas ou a introduzir no sistema de saúde (Porter e Teisberg, 2006). Assim, dizemos 

com Delgado (1999) que “a arrogância, a irresponsabilidade, a falta de pontualidade e até o desinteresse 

pelo cliente, são consequências relativamente previsíveis em modelos monopolistas de oferta (…)”. 

                                                           
35

 Accountability, no original. 
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Sem prejuízo de extrapolações eventualmente patentes na bibliografia, é inegável que, “uma maior 

participação e responsabilização dos cidadãos e das comunidades pela protecção e promoção da sua 

própria saúde36 implica, também, poder participar no desenvolvimento dos serviços de saúde, bem como 

na defesa dos valores éticos e morais que os sustentam” (Ministério da Saúde, 1999). 

Posto isto, consideramos como verdadeira a assunção de Baker (1991), segundo a qual, sem informação, 

o utente não pode ser responsável e com informação, não pode evitar ser responsabilizado. Alguns 

autores descrevem este fenómeno como “capacitação do doente” (Silva, Varanda e Dória, 2004). 

De facto, tem sido advogado que a centralização do processo de comunicação no utente apresenta 

benefícios tangíveis (Stewart, 2001) como sejam, a sua satisfação, melhor adesão à terapêutica e 

melhoria dos resultados em saúde37. Não obstante, crê-se, juntamente com alguma doutrina, que esta 

assunção se revela bastante simplista, sendo necessário obter confirmação metodológica e objectiva (cfr. 

Little et al., 2001). Assim, segundo Porter e Teisberg (2006)38, a centralização do sistema no utente 

acarreta-lhe novas responsabilidades. A saber: 

� Participar activamente na gestão da sua própria saúde. 

� Coligir informação relevante e procurar aconselhamento: 

� Informação quanto aos prestadores, seus resultados e experiência profissional; 

� Aconselhamento quanto à forma de interpretar a informação. 

� Escolher os prestadores com base na excelência dos seus resultados e não na conveniência ou 

nas amenidades disponibilizadas: 

� Escolher prestadores excelentes e não, necessariamente, os que se encontram 

geograficamente mais perto de casa. 

� Agir responsavelmente: 

� Adoptar comportamentos saudáveis; 

� Manter elevadas expectativas que conduzam a melhoria generalizada de conduta por 

parte de todos os actores do sistema; 

                                                           

36 No “Speech on Healthy Living” (“Our Nations Future”), proferido por Tony Blair em 2006, era defendido que toda a 
sociedade, enquanto entidade colectiva paga um preço sempre que se falha na partilha de responsabilidade e de 
responsabilização. O mesmo é dizer que é necessário consciencializar, cada vez mais, os utentes de que as 
escolhas pessoais têm repercussões colectivas, actuem elas a nível social ou a nível económico. Posto isto, 
competirá Posto isto, competirá ao cidadão influenciar directamente o risco, frequência e severidade36 dos seus 
problemas de saúde, adoptando um estilo de vida saudável, participando voluntariamente em rastreios e programas 
de prevenção, aderindo e mantendo a terapêutica e tomando medidas que justifiquem a redução da morbilidade. 
37 “health outcomes”, no original. 
38 Adaptado para a realidade nacional, razão pela qual não é referida a escolha de um plano de saúde baseado na 
obtenção de valor e a construção de uma relação duradoura com um excelenete plano de saúde (cfr. ob. cit., pp. 
297-304) 
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� Colaborar na sustentabilidade financeira do sistema. 

Esta temática também se revela inseparável da abordagem de situações de gestão da qualidade. O 

mesmo é dizer que, colocar o utente no centro do sistema, é considerada uma condição sine qua non 

para a implementação e desenvolvimento de projectos de melhoria contínua da qualidade (Silva, Varanda 

e Dória, 2004), ou seja, nenhum programa desta natureza é exequível em instituições que não 

identificaram os seus clientes, as suas expectativas ou orientaram os seus serviços para a satisfação 

dessas mesmas expectativas. 

O envolvimento dos utentes é, também aqui, considerado um pilar essencial de suporte à governância 

clínica – e ao New Public Management, que defende a existência de serviços públicos (re)centrados no 

cidadão, entendido como utente ou cliente (Ferreira, 2003, citando Hood, 1991) – permitindo, como já se 

referiu, que os órgãos gestores da saúde obtenham fontes de informação mais alargada que melhorem a 

qualidade das decisões, ao mesmo tempo que contribui para um aumento da transparência e da 

confiança que os utentes depositam nas instituições e nos prestadores.  

Em Portugal, o PNS (2004), no capítulo dedicado aos ‘Objectivos Estratégicos – Prioridades’, avança com 

a necessidade de adequar o contexto organizacional centrando-o no cidadão e, simultaneamente, 

reorientando o sistema de prestação de cuidados para esse objectivo. Deste modo, é dada primazia à 

mudança centrada no utente, da qual ele será parte activa através da realização de escolhas informadas, 

mas sem deixar de lado questões de racionalização na utilização dos serviços, visando o objectivo último 

de sustentabilidade do sistema de saúde. Neste seguimento, é ainda salientado, o papel e a necessidade 

de estabelecer prioridades na utilização dos cuidados, mas sem que tal seja limitativo das opções de 

escolha do utente (sempre que possível). Estão neste caso as redes de referenciação de cuidados. 

Como ferramenta de operacionalização do modelo do utente no centro do sistema, no nosso país, crê-se 

defensável a existência de uma figura reconduzível à categoria de “comissário dos utentes” (Ferreira, 

2003), que detivesse funções específicas de nível central. Tratar-se-ia da criação de uma figura 

específica para esse efeito, sem prejuízo das atribuições da ERS, conforme previsto no art. 6º, nº2, alínea 

d), do DL nº 309/2003, de 10 de Dezembro que procede à sua criação. 

Não obstante tudo o que dito se deixou, este modelo apresenta algumas limitações. Assim, o papel do 

utente foi demasiado simplificado: pressupôs-se que o utente estaria ansioso e disponível para participar 

activamente na gestão da sua doença. No entanto, nem sempre será assim e, dependerá dos 

prestadores, disporem da sensibilidade necessária para diferenciarem as várias situações e adequarem o 

seu comportamento a cada caso concreto. 

Por outro lado, os utentes ainda não interiorizaram plenamente a filosofia do modelo e a doutrina não 

providenciou bases seguras quanto ao tipo de informação que deve ser disponibilizada ao utente e como 

deve ser disponibilizada. Assim, refira-se, a título de exemplo, que, mesmo os consumidores mais 

informados não dispõem de informação sistematizada e objectiva quanto aos melhores prestadores, quer 
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sob a perspectiva dos processos, quer dos resultados. Alguns autores reconduzem esta situação à 

ausência de competição entre os prestadores quanto aos valores e resultados obtidos – “value-based 

competition on results” (Porter e Teisberg, 2006). 

Tais limitações não significam que esta metodologia seja quimérica. Significa, apenas, que será 

necessário percorrer um longo caminho para a total assimilação do conceito. Somos de opinião, que a 

introdução de mecanismos de competição pode funcionar como catalisador do avanço da implementação 

do modelo que deixará de apresentar carácter de “slogan”, para passar a traduzir uma realidade 

vivenciada, transversalmente, em todo o sistema de saúde. 

 

2.1.6 – Propostas de introdução de mecanismos de competição 

 

Para o desenvolvimento do presente projecto interessa identificar alguns mecanismos de competição que 

ou já se encontram introduzidos em vários sistemas de saúde e em vários hospitais europeus, ou cuja 

teorização pretende veicular a sua introdução a breve trecho.  

Relembramos, nesta fase, que os vários mecanismos de competição disponíveis podem ser 

implementados individualmente, sendo, no entanto, mais comum a sua implementação combinada ou 

conjunta: assim, não será original observar a actuação de um mecanismo de competição numa 

determinada área do sistema de saúde, complementado/articulado com outro mecanismo para outra área 

do sector da saúde. Como dito se deixou na Introdução (capítulo 1.1) “a introdução de princípios de 

mercado na prestação de cuidados de saúde, não visa alterar o sistema, mas torná-lo melhor” (von Otter 

1991). 

Como exemplos de mecanismos de competição exequíveis e passíveis de aplicação no meio hospitalar, 

podemos destacar os seguintes: 

� A atribuição de incentivos salariais a prestadores que cumprissem determinadas metas pré-

identificadas - sistema de incentivos (Saltman, Harrison e von Otter, 1991 e Miguel e Costa, 

1997); 

� A livre escolha do prestador por parte do utente: mecanismo orientado para o utente (Saltman, 

Harrison e von Otter, 1991); 

� A restrição da oferta de camas hospitalares: centralização dos cuidados (Miguel e Costa, 1997); 

� O condicionamento da aquisição de equipamentos médicos ou de tecnologia pesada: exigência 

de certificados de necessidade (Miguel e Costa, 1997); 

� O desenvolvimento de parcerias público-privadas (Campos, 2004); 
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� A criação de padrões de prática médica, com definição e perfis médicos e estratégias de 

tratamento padrão: protocolos clínicos e guidelines (Miguel e Costa, 1997 e DGS, 1998); 

� A contratualização e o financiamento competitivo (Borgonovi, 1991, Escoval, 2003, OPSS, 2008); 

� A segmentação e a generalização territorial: descentralização (Borgonovi, 1991, Campos, 2004); 

� A publicitação de resultados (OPSS, 2008, Saltman, Harrison e von Otter, 1991); 

� A produção e implementação de códigos de boa governação institucional (OPSS, 2008); 

� A empresarialização e a privatização (OPSS, 2008); 

� O “takeover” comercial em que empresas independentes adquirem hospitais, clínicas e/ou 

consultórios ou criam novos (Marshall e Wilson, 2005); 

� A fusão de instituições prestadoras ou a existência da mesma equipa executiva de gestão 

(Marshall e Wilson, 2005); 

� A orientação de prestadores para segmentos populacionais (v.g. adolescentes, idosos) ou 

situações clínicas específicas através de contratos estabelecidos para o efeito (Marshall e 

Wilson, 2005); 

� A criação da figura do “médico pessoal” com a atribuição de prémios de desempenho aos 

clínicos gerais/médicos de família que consigam atrair e manter a maior percentagem de utentes 

(Saltman, Harrison e von Otter, 1991). 

Nos capítulos seguintes ir-se-ão analisar em maior detalhe alguns dos mecanismos supracitados, 

escolhidos pela exequibilidade da sua aplicação no meio hospitalar e pela importância de que se 

revestem. É disto exemplo a contratualização e o financiamento competitivo, que traduzem uma 

ferramenta de gestão financeira, orçamental, produtiva e qualitativa das instituições hospitalares. Outra 

razão que levou à opção por estes mecanismos (e não outros) foi o carácter inovador de algumas 

medidas, como sejam, o desenvolvimento das PPP. Bem assim, foram privilegiadas medidas 

potencialmente geradoras de controvérsia a nível político (v.g. empresarialização e privatização), a nível 

social (v.g. a livre escolha do prestador) e a nível profissional (v.g. desenvolvimento de guidelines). 

Assim sendo, nos capítulos seguintes será realizada uma explanação, de carácter essencialmente 

conceptual, e necessariamente breve, dos mecanismos de competição seleccionados, que serão 

posteriormente, analisados do ponto de vista do quadro legal básico do nosso sistema (CRP e LBS) e 

testados de acordo com as hipóteses de trabalho anteriormente formuladas (cfr. capítulo 1.3). 
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2.1.6.1 – Contratualização e financiamento competitivo 

 

Não se poderá falar de contratualização sem se referir a necessária separação de responsabilidades 

entre o Estado financiador e o Estado prestador, que foi possível pela introdução de mecanismos de 

mercado no sector da saúde. Apenas com esta separação formal se podem criar as fundações para um 

modelo contratual. 

A contratualização traduz acordos construídos com base numa fase negocial e com espaço para a 

discussão e debate, que são “introduzidos num ambiente de elevada complexidade e constante mudança 

organizacional” (Escoval, 2003). Pela mesma autora chega-nos o conceito de contratualização no âmbito 

da saúde, segundo o qual traduz “um processo de relacionamento entre financiadores e prestadores, 

assente numa filosofia contratual, envolvendo uma explicitação da ligação entre o financiamento atribuído 

e os resultados esperados, baseada na autonomia e responsabilidade das partes e sustentado num 

sistema de informação que permita um planeamento e uma avaliação eficazes, considerando como 

objecto do contrato metas de produção, acessibilidade e qualidade”39. 

A este nível podem ser identificados vários tipos de contratos tendo em conta determinados factores que, 

lhes sendo externos, influenciam a sua natureza, como sejam a i) relação entre os contratantes, ii) o 

conteúdo dos acordos celebrados e iii) o grau de abrangência desses mesmos contratos. 

Assim, segundo Escoval (2003) temos: 

� O contrato do tipo hard, onde as partes contratantes revelam alguma autonomia, defendendo os 

seus interesses de forma inequívoca e o contrato do tipo soft, que apresenta poucos formalismos 

e não existe uma clara identificação dos interesses das partes; 

� O contrato global em que o comprador/agente acorda o pagamento de um valor pelo acesso a 

serviços claramente definidos, não havendo especificação do número de utilizadores desses 

serviços, nem do custo por doente; 

� O contrato de custo-volume onde o comprador/agente paga uma quantia específica por um 

número definido de utentes a serem tratados, para uma determinada valência; 

                                                           

39 Sublinhado nosso. A Autora avança ainda, com a seguinte definição de contratualização: “processo de 
negociação que permite operacionalizar a melhor utilização dos recursos públicos para a saúde e zelar pelos 
interesses de quem paga, directa ou indirectamente os cuidados de saúde e nos quais estão implícitos a fixação de 
objectivos, a monitorização e a avaliação”. Podemos então ver, da presente definição, que a contratualização, 
maxime através de contratos-programa, é um processo negocial de carácter bilateral, envolvendo o financiador e o 
prestador, que visa a fixação de objectivos organizacionais, a monitorização e acompanhamento, no caso nacional, 
pelo financiador, durante o período de vigência do contrato, e a avaliação final do prestador quer do ponto de vista 
quantitativo (número de actos/serviços prestados), qualitativo (conceito de ganhos em saúde) e económico-
financeiro. 
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� O contrato custo por caso ou acto, em que o único custo referenciado diz respeito a um único 

serviço ou prestação, requerendo uma informação de custos – principalmente ao nível da 

contabilidade analítica – extremamente detalhada; 

� O contrato individual em que o comprador contrata com o prestador individualmente ou, o 

contrato colectivo, que define o contrato estabelecido entre um comprador e um grupo integrado 

de prestadores.  

No sistema de saúde, quando nos referimos a contratualização pensamos no estabelecimento dos 

denominados contratos-programa que traduzem, segundo Brito e Brito (1996) a “figura em que a 

Administração, uma Misericórdia, IPSS ou uma Autarquia podem assegurar todas ou algumas das 

prestações de saúde a definir contratualmente, embora o objecto principal deste instrumento seja a 

recuperação e posterior gestão de serviços de saúde”. 

Sem prejuízo desta definição mais abrangente da figura do contrato-programa, é certo que ela se 

encontra mais divulgada no âmbito da gestão previsional dos hospitais e, mais recentemente, no âmbito 

da gestão dos agrupamentos complementares de centros de saúde. 

No nosso país, o modelo de contratualização estabelecido com os hospitais40 assenta na celebração do 

referido contrato-programa, entre o Estado enquanto entidade contratadora e pagadora – através da 

ACSS e das ARS -, e os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. Podemos assim dizer que 

ao nível da gestão em saúde a contratualização desempenha uma variado número de papéis, actuando, 

simultaneamente, como instrumento da gestão previsional das instituições prestadoras e como 

ferramenta de monitorização do desempenho das mesmas, uma vez que deve ser garantido o 

escrupuloso cumprimento do contratado quanto aos recursos afectos à prestação, bem como á qualidade 

da mesma. Para tal são desenvolvidos e aplicados indicadores de actividade e desempenho. 

Cremos assim, que a ferramenta da contratualização pode levar ao desenvolvimento de mecanismos de 

competição entre serviços prestadores de forma a obterem as melhores condições contratuais. 

Os contratos celebrados neste âmbito apresentam, ainda, a função de financiamento das actividades, 

uma vez que os actos e os serviços prestados foram valorizados em sede de negociação.  

A contratualização no meio hospitalar permite, ainda, a definição dos recursos a afectar, das 

necessidades sentidas pelo utentes, dos preços a indicar para cada acto/serviço (dependendo da 

definição dos dois factores que antecedem) e do período de tempo abrangido pela contratação. 

As principais críticas desenvolvidas à contratualização não estão directamente relacionadas com a figura 

propriamente dita, mas com o fracasso de condições indispensáveis à sua correcta aplicação: i) a falta de 

                                                           

40 O contrato celebrado nestas condições tem como objectivos essenciais a identificação das necessidades dos 
utentes, a planificação da oferta, a determinação da responsabilidade das partes contratantes, a fixação da 
quantidade e qualidade das prestações abrangidas, bem como o respectivo preço e a confirmação de que o 
fornecimento desses serviços é feito conforme o contratado. 
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preparação dos intervenientes para procederem a um verdadeiro processo negocial, ii) a ausência de 

autonomia das instituições para obterem um bom resultado de uma negociação mais flexível, iii) a 

ausência de indicadores sistemáticos, integrados e abalizados para medirem a performance e, 

principalmente, iv) a qualidade dos serviços prestados e a v) insipiência – quando não ausência – de 

ferramentas de monitorização e acompanhamento do cumprimento do contrato durante todo o período da 

sua vigência. 

A celebração de contrato entre o Estado e as entidades prestadoras de cuidados de saúde, pressupõem 

que o mesmo exercício de contratação seja feito internamente. Ou seja, o contrato inicialmente celebrado 

servirá de guião aos vários contratos que o órgão máximo de decisão da instituição (maxime, o Conselho 

de Administração), celebrará com os seus serviço/colaboradores para garantir o cabal cumprimento do 

primeiro. 

O processo de contratualização traduz, assim, uma gestão participada e por objectivos, sendo para isso 

necessário modelos de organização ágeis, descentralizados e com níveis de responsabilização elevados. 

Tal situação só será possível se a organização desenvolver a introdução de níveis intermédios de gestão 

(Escoval, 2003). 

 

2.1.6.2 – Criação de padrões de prática médica (“guidelines”) 

 

A criação de padrões de prática médica, vulgarmente denominados “guidelines”, traduzem – embora não 

seja esse o seu principal objectivo – um mecanismo de mercado ao nível da prestação de cuidados da 

saúde pela sua componente de racionalização dos gastos e previsibilidade dos custos associados a essa 

mesma prestação. 

As guidelines encontram-se no âmbito dos denominados Procedimentos Operacionais Padrão – Standard 

Operation Procedure (SOP) – que, em termos globais, traduzem um conjunto de instruções escritas que 

documentam uma rotina ou uma actividade recorrente de determinada organização. As SOP são 

consideradas uma ferramenta essencial em sistemas de avaliação da qualidade, funcionando como 

regras de actuação para os profissionais, diminuindo assim, a variabilidade de actuações, uma vez que 

incluem elementos administrativos e operacionais da organização. Segundo Field e Lors (1990), 

“guidelines” traduzem “afirmações sistematicamente desenvolvidas para ajudar o clínico e o doente nas 

decisões sobre o tratamento adequado para cada circunstância clínica específica”41. A presente definição 

                                                           

41 No original: “Clinical practice guidelines are systematically developed statements to assist practitioner and patient 
decisions about appropriate health care for specific clinical circumstances”. No entanto, é feita a seguinte ressalva: 
“Healthcare professionals are expected to take NICE clinical guidelines fully into account when exercising their 
clinical judgement. However, the guidance does not override the responsibility of healthcare professionals to make 
decisions appropriate to the circumstances of each patient, in consultation with the patient and/or their guardian or 
carer”. 
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foi desenvolvida no âmbito do Institute of Medicine pelos Autores, sendo, utilizada pelo NGC42 e pelo 

NICE43. 

O aumento crescente de custos com as prestações de saúde, o facto de as tecnologias se encontrarem 

em franca expansão e serem cada vez mais dispendiosas, aliado ao elevado grau de variabilidade quanto 

aos métodos e processos de tratamento para o mesmo quadro clínico, em diferentes instituições – o que 

potencia e agrava eventuais assimetrias geográficas - ou mesmo dentro da mesma instituição são 

fundamentos, mais do que suficientes, para o desenvolvimento de padrões de actuação de carácter 

sistemático e de aplicação generalizada. Se, a par com a correcção destes desvios, se conseguir obter 

consistência na prestação de cuidados, redução do potencial de erros, determinação de standards que 

guiem processos de auditoria clínica, planificação de actividades, de necessidades de recursos humanos, 

de utilização de instalações e equipamentos (capacidade instalada), bem como, determinado grau de 

previsibilidade de custos (uma vez que a sua aplicação implica monitorização constante da prestação e 

avaliação sistemática de resultados), percebe-se o porquê da importância da implementação de 

guidelines. 

Não obstante, a implementação destas ferramentas depara-se com alguns constrangimentos como sejam 

a definição do seu âmbito, a adequação territorial (tendo em conta a inserção geográfica de determinada 

situação patológica e a variabilidade no processo de prestação de cuidados que daí advém) e 

possibilidade de terem uma aplicabilidade geograficamente abrangente, a dificuldade da disseminação 

das guidelines e, principalmente, a sua aceitação pelos profissionais de saúde. 

Face ao exposto, e considerando a complexidade e a morosidade no processo de criação, 

desenvolvimento e implementação de uma guideline (cfr. fig. 1) é importante contornar os 

constrangimentos referidos antes de iniciar a construção e implementação desta ferramenta. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

42 O NGC (National Guideline Claringhouse) é uma base de dados compreensiva de guidelines clínicas baseadas na 
evidência. É uma iniciativa da Agency for Healthcare Research and Quality do Departamento de Saúde Norte-
americano. Pode ser acessível através do seguinte endereço electrónico: www.guideline.gov. 
43

 O NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) é uma organização independente, responsável pelo 
desenvolvimento de guidelines que visam a promoção da saúde e a prevenção e tratamento da doença. É de 
origem britânica e pode ser acedido através do endereço electrónico: www.nice.org.uk. 
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Fig. 1 - Fases de desenvolvimento de uma guideline - NICE 
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Em Portugal, destaque-se o papel desempenhado nesta área pela DGS, pelo IQS - através da 

elaboração do “Manual de Normas de Orientação Clínica” - pelo INFARMED e pelos colégios de 

especialidade da Ordem dos Médicos. No nosso país, as guidelines são identificadas como Normas de 

Orientação Clínica (NOC), fazendo depender a sua validade da avaliação da melhoria dos resultados em 

saúde, da sua flexibilidade e da evidência científica em que se baseiam (Carneiro, 2006). 

A par com o desenvolvimento de guidelines tem havido um esforço crescente no sentido de adoptar 

ferramentas que apresentem previsibilidade clínica – dentro da medida do possível – e forneçam 

previsibilidade ao nível dos custos envolvidos com a prestação de cuidados para patologias 

determinadas. Assim, torna-se possível, pelo menos do ponto de vista teórico, antecipar os ganhos em 

saúde, minimizar a demora média, sem comprometer a qualidade dos cuidados prestados, o que se 

revela particularmente importante num sistema de saúde como o nacional, em que o financiamento 

hospitalar depende, essencialmente, da figura dos GDH. 
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No mesmo enquadramento conceptual das guidelines, podemos falar nas clinical pathways que traduzem 

um plano de cuidados multidisciplinar que delineia as principais intervenções de carácter clínico que são 

levadas a cabo num hospital, por um grupo de profissionais responsáveis pela prestação de cuidados ao 

doente (Cheah, 2000) ou, noutra abordagem, são uma ferramenta de gestão clínica utilizada pelos 

prestadores de cuidados para definir o melhor processo, na sua organização, usando os melhores 

procedimentos e tempos de actuação, para tratar doentes com diagnósticos específicos, de acordo com a 

medicina baseada na evidência (Panella, Marchisio e Stanislao, 2003). 

A principal distinção que se pode fazer entre clinical pathway e guideline, tem a ver com o grau de 

abrangência de cada uma, sendo que a primeira incorpora a segunda no seu desenho, mas visa uma 

utilização dentro da organização onde foi desenvolvida, não extrapolando aquelas fronteiras. 

As clinical pathways reflectem os cuidados necessários para a maioria dos doentes, não abrangendo 

todos os doentes de uma dada população, pelo que uma clinical pathway de sucesso é aquela que 

consegue abranger 60 a 80% desses doentes (Cheah, 2000). Considerando este grau de abrangência 

compreende-se que a flexibilidade de utilização é uma das vantagens das clinical pathways. 

No entanto, têm sido levantados alguns obstáculos à implementação de projectos desta natureza como 

sejam, a falta de apoio e aceitação clínica (embora a clinical pathway seja desenvolvida, primeiramente, 

pelos prestadores directos de cuidados), questões legais (que se prendem com a obtenção de 

consentimento informado no âmbito alargado de uma clinical pathway), falta de informação de apoio 

baseada na evidência e a incerteza quanto à efectiva melhoria da prática clínica (ou sequer se a 

influencia ou não) (Panella, Marchisio e Stanislao, 2003). 

 

2.1.6.3 – Empresarialização e a privatização 

 

A empresarialização, especialmente a nível hospitalar, teve uma base motivacional que se prende com o 

aumento da despesa e dos orçamentos dos hospitais e com a clara inapropriação da aplicação do 

modelo burocrático quando aplicado a estas instituições.  

O NPM aponta para a adopção da gestão empresarial e de mecanismos de mercado com vista à 

clarificação da responsabilidade (accountability), à melhoria global do desempenho e à prestação de 

contas aos utentes (v.g. publicitação de resultados e construção de rankings). 

No estatuto de aprovação do Hospital de S. Sebastião pode ler-se que “(…) o actual modelo de gestão, 

determinando a sujeição dos hospitais às normas convencionais da Administração Pública (…) revela-se 

incompatível com a verdadeira natureza dos hospitais (…)”. Considera-se que, dada a complexidade 

organizacional dos hospitais, seria necessário utilizar, na sua gestão, instrumentos e métodos mais 
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flexíveis e ágeis, mais próximos da gestão de tipo empresarial para efeitos de optimização da sua 

actividade. Esta alteração sentiu-se, essencialmente, ao nível da gestão de recursos humanos e da 

gestão das aquisições de bens e serviços. 

A empresarialização dos hospitais pretendia, antes de mais, uma maior separação entre o Estado-

pagador e o Estado-prestador, uma vez que o segundo actuaria como qualquer outro agente económico 

no mercado. Na prática, porém, tal não aconteceu uma vez que o próprio Estado protege artificialmente 

as “suas” empresas das vicissitudes do mercado. 

Por seu lado, a privatização existe quando a responsabilidade por determinadas funções é transferida da 

esfera pública para a privada com carácter permanente (v.g. pela aquisição) ou não (v.g. pela celebração 

de contratos). No âmbito do sector da saúde, os mecanismos de privatização são observáveis, 

principalmente, do lado da oferta, ou seja, ao nível da prestação de cuidados. 

A privatização, quer ao nível do direito de propriedade das organizações ou das funções ao nível da 

gestão, foi uma ferramenta introduzida pelo NPM para aumentar a competição através de um aumento da 

responsabilização dos prestadores públicos de cuidados de saúde. No entanto, podem ser levantadas 

questões quanto à qualidade dos cuidados prestados, uma vez que quando o sector privado compete 

com o público, e devido à pressão da eficiência, terão que ser criadas ferramentas mais sofisticadas para 

avaliar aquela qualidade, ferramentas que hoje não possuímos (Campos, 2004). 

Alguns autores consideram a privatização como uma forma de descentralização (cfr. capítulo 2.1.6.6) em 

que a responsabilidade pela realização das tarefas passa da esfera pública para a esfera privada 

(Bankauskaite e Saltman, 2007, citando Rondinelli, 1983). No entanto, outros defendem que a 

privatização não é de facto uma forma de descentralização (Bankauskaite e Saltman, 2007, citando 

Collins e Green, 1994), uma vez que aquela se refere à transferência, maxime da propriedade, do sector 

público para o sector privado o que, conceptualmente, difere da transferência de autoridade, funções e/ou 

recursos de organismos centrais para organismos locais ou sectoriais. 

 

2.1.6.4 – Desenvolvimento de parcerias público-privadas (PPP) 

 

As PPP traduzem um novo mecanismo de contratação da prestação de cuidados públicos de saúde quer 

a nível hospitalar, quer ao nível dos cuidados primários ou continuados, que englobam o planeamento e 

financiamento públicos, o investimento e gestão privados e o controlo e titularidade públicos. 

Esta modalidade de contratação pública deverá ter um carácter competitivo e deverá prever uma 

adequada afectação de riscos, atribuindo-os às partes mais competentes para assegurarem a sua gestão 

de forma mais económica (Simões, 2004). Trata-se de associar o que há de melhor no sector público e 

no sector privado, materializando essa relação numa base contratual de carácter duradouro. 
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No entanto, os papéis dos parceiros tendem a ser bastante claros, sendo que o papel do contratante 

público se prende essencialmente, com o acompanhamento e controlo da execução do objecto do 

contrato da PPP, para garantir o cumprimento do interesse público e o privado assegurará, na maioria 

dos casos, o financiamento do investimento e a gestão da organização no âmbito do direito privado. 

Os objectivos das PPP são a melhoria geral do acesso (principalmente ao nível da comodidade e 

amenidades), a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao nível do atendimento, acolhimento e 

humanização, a construção de unidades hospitalares modernas e a adopção de um modelo de gestão 

hospitalar de natureza empresarial, baseado na transferência de riscos para os operadores privados. 

O Tribunal de Contas, na auditoria realizada ao projecto do novo hospital de Cascais em regime de 

PPP44, define como sendo as principais vantagens de uma parceria desta natureza: “i) o potencial de 

inovação resultante da introdução de novas formas de gestão hospitalar e clínica; ii) o potencial de 

inovação ao nível da concepção do projecto de engenharia hospitalar, favorecendo a adopção de 

modernos conceitos de engenharia funcional; iii) as sinergias resultantes da integração das fases de 

concepção, construção, conservação e exploração operacional da nova unidade; iv) o potencial para a 

transferência de riscos do sector público para o sector privado; v) os incentivos ao controlo de custos de 

investimento e de exploração, bem como da qualidade do serviço prestado; vi) a possibilidade de 

benchmarking da gestão e da performance hospitalar, designadamente na vertente clínica”. 

Em termos conclusivos, podemos afirmar que, os principais benefícios das PPP45 prendem-se com a 

promoção da inovação, a partilha de riscos entre os contratantes, de modo a que cada um fique com 

aqueles que melhor sabe gerir, a melhor capacidade de resposta fazendo uso do potencial dos 

procedimentos próprios da gestão privada, a obtenção de economias de escala com maior intensidade na 

utilização do investimento realizado. Porém, não despiciendo destacar-se a importância do alívio das 

finanças públicas e da obtenção de melhor value for money (Reis, 2004). 

 

2.1.6.5 – Livre escolha do prestador por parte do utente 

 

A livre escolha do prestador por parte do utente insere-se num movimento que visa a colocação do utente 

no centro do sistema (cfr. capítulo 2.1.5) e prende-se com a realização de escolhas informadas, sem 

                                                           

44 Tribunal de Contas, Processo de Auditoria nº 52/0, que conduziu à elaboração do Relatório nº06/08, que correu os 
seus termos na 2ª secção. Este documento pode ser obtido no endereço electrónico: 
https://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_auditoria/2008/audit-dgtc-rel006-2008-2s.pdf. 
45 O artigo 4º do DL nº 86/2003, de 26 de Abril, na redacção dada pelo DL nº141/2006, de 27 de Julho estatui que as 
finalidades essenciais das PPP são o acréscimo de eficiência na afectação de recursos públicos – humanos e 
materiais, subentenda-se – e a melhoria quantitativa do serviço, induzida por formas de controlo eficazes – cfr. o 
disposto nos arts. 12º e ss - que permitam a sua avaliação permanente por parte dos potenciais utentes e do 
parceiro público. 
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deixar de lado a racionalização na utilização dos serviços. Como dissemos, segundo Porter e Teisberg 

(2006)46, a centralização do sistema no utente acarreta-lhe novas responsabilidades, como sejam a 

escolha dos prestadores com base na excelência dos seus resultados e não na conveniência ou nas 

amenidades disponibilizadas ou, por outras palavras, escolher prestadores excelentes e não, 

necessariamente, os que se encontram geograficamente mais perto de casa. 

No entanto, não podemos alhearmo-nos da realidade: mesmo os consumidores mais informados não 

dispõem de informação sistematizada e objectiva quanto aos melhores prestadores, quer sob a 

perspectiva dos processos, quer dos resultados. Alguns autores reconduzem esta situação à ausência de 

competição entre os prestadores quanto aos valores e resultados obtidos – “value-based competition on 

results” (Porter e Teisberg, 2006). 

Sem prejuízo do princípio da livre escolha do prestador por parte do utente, não deixa de ser necessário 

estabelecer prioridades na utilização dos serviços prestadores de cuidados. 

Os mecanismos de competição actuam, neste contexto, no lado da procura, sendo que os prestadores 

competirão para serem escolhidos pelos utentes, ou seja, para obter uma maior quota de mercado. No 

entanto, em sistemas do tipo SNS as instituições prestadoras existentes destinam-se a prestar cuidados a 

utentes que habitem em determinada área, sendo que os fluxos de procura não são estimulados, sendo, 

por vezes, até desincentivados (Borgonovi, 1991). Tal significa que, para a cabal introdução destes 

mecanismos de competição, haveria que sacrificar um dos princípios basilares daqueles sistemas: a 

pretensão de uma distribuição dos recursos justa (também geograficamente) e que potencie o ponto 

óptimo da sua utilização. 

 

2.1.6.6 – Descentralização 

 

A descentralização é uma forma organizacional que produz uma alteração no processo de tomada de 

decisão, no controlo do mesmo, no financiamento e na responsabilidade/responsabilização do poder 

central para o poder intermédio, muitas das vezes com recurso à figura das agências governamentais 

(Campos, 2004). 

Embora o conceito de descentralização não seja unívoco, pode ser traduzido como o processo de 

transferência formal da responsabilidade (accountability) e do poder de tomada de decisões quanto à 

gestão, produção, distribuição e/ou financiamento de serviços de saúde, de um pequeno para um maior 

grupo de actores individuais com expressão geográfica ou organizacional (Vrangbɶk, 2007), quer seja no 

âmbito da mesma instituição, quer seja ao nível de diferentes estruturas organizacionais. 
                                                           

46 Adaptado para a realidade nacional, razão pela qual não é referida a escolha de um plano de saúde baseado na 
obtenção de valor e a construção de uma relação duradoura com um excelente plano de saúde (cfr. ob. cit., pp. 297-
304). 
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A descentralização administrativa e política de certo nível de autoridade para níveis locais e para o sector 

privado tem sido vista como a resposta à existência de instituições centrais, com baixa capacidade de 

inovação, baixa responsabilização (Escoval, 2003) e pouca destreza organizacional. 

Em termos doutrinários, a descentralização é vista como um meio eficaz de melhorar a prestação de 

cuidados de saúde, a alocação de recursos onde eles são, de facto, mais necessários – uma vez que as 

necessidade estão mais claramente definidas e mais proximamente monitorizadas –, a participação da 

comunidade no processo de tomada de decisão e a diminuição da iniquidade em saúde.  

Defende-se ainda, a importância da descentralização para a melhoria do empoderamento dos governos 

locais e assim, dos cidadãos (através do aumento da participação a nível local), para o aumento da 

responsabilização (accountability) e da qualidade dos serviços de saúde prestados, uma vez que a nível 

regional ou local, existirão sistemas de informação mais afinados, o que permitirá a adaptação do tipo de 

cuidados a prestar às exactas necessidades da população (Bankauskaite e Saltman, 2007). 

Nas palavras de Campos (2004) citando Ramos, o conceito de descentralização tem estado presente no 

SSP desde a CRP de 1976, ainda que seja essencialmente um conceito de carácter teórico, uma vez que 

o modelo nunca chegou a ser efectivamente implementado. 

Também se pode falar de descentralização a um nível organizacional: nos hospitais a delegação de 

responsabilidade ao longo da linha hierárquica permite uma maior aferição dos recursos necessários e da 

melhor maneira de os alocar. Foi com base neste pressuposto que nasceram os Centros de 

Responsabilidade Integrada (CRI), pela mão do DL nº 374/99, de 18 de Setembro. 

Os graus ou níveis de descentralização podem ser diferentes dependendo do âmbito que é abordado: 

desenho, planeamento, financiamento, gestão da prestação. O desenho e o planeamento referem-se à 

estrutura regulamentar e ao desenho do próprio sistema de saúde. Neste caso, será defensável que esta 

matéria, dada a sua abrangência e a sua necessidade de ser o fio condutor da actuação de todos os 

stakeholders deverá ficar sempre na dependência do poder central, sendo muito pequena a margem para 

descentralização. 

Por outro lado, o financiamento de serviços de saúde pode ter várias origens: afectação do orçamento do 

Estado, constituição de seguro público ou privado ou pagamento directo da prestação (out-of-pocket). 

Nos dois primeiros casos, pode haver lugar a descentralização ao nível das autoridades políticas 

regionais (v.g. municípios) ou locais. 

A gestão da prestação, pelo seu carácter operacional pode ser mantida ao nível central, com o 

desenvolvimento de poderosas ferramentas de planeamento e controlo ou pode ser descentralizado ao 

nível de autoridades administrativas, aproveitando assim, o seu maior conhecimento das necessidades 
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locais. Neste âmbito a NPM defende os benefícios da separação entre o poder político e poder 

operacional, de forma a evitar que o primeiro interfira no segundo, retirando-lhe agilidade.  

Alguma doutrina (Barros e Simões, 2007) defende que a criação de hospitais SA e posteriormente a sua 

passagem a hospitais EPE, aponta para um aumento do grau da responsabilidade ao nível da instituição. 

No entanto, apontam ainda como essencial para um processo de descentralização, o desenvolvimento de 

um ambiente cultural e social específico para o efeito, sendo duvidoso que ele exista de facto. 

A descentralização pode ser percepcionada com ou sem a introdução de mecanismos de competição, 

sendo que no primeiro caso, a competição situar-se-ia ao nível da obtenção de melhores contratos e, 

consequentemente, na responsabilidade pela prestação de cuidados, avaliação das necessidades em 

saúde e a aquisição de serviços. 

Muitas reformas contêm elementos de descentralização e elementos de “recentralização”: algumas 

funções como a supervisão, o estabelecimento de objectivos económicos gerais, o controlo quanto à 

qualidade da prestação de cuidados de saúde e a prevenção de situações geradoras de iniquidade 

tendem a ser centralizados, enquanto que o controlo operacional tenderá a ser descentralizado para 

outros níveis políticos, administrativos ou organizacionais (VrangbœK, 2007).  

 

2.2 – Quadro legal básico 

 

2.2.1. – A Constituição da República Portuguesa 

 

A CRP dedica o seu art. 64º à Saúde, estatuindo no nº1 que todos têm direito à sua protecção e o dever 

da defender e promover.  

Ao nível constitucional este artigo encontra-se inserido no âmbito dos “Direitos e deveres sociais”, 

constantes do Capítulo II da Parte I (“Direitos e Deveres Fundamentais”) do Título II (“Direitos e deveres 

económicos, sociais e culturais”). Assim, dizemos com Moreira (1983) que o direito à saúde é um direito 

social e que “o que o caracteriza essencialmente é o facto de ser um “direito positivo”, ou seja, um direito 

às adequadas actividades e prestações do Estado. É, não um direito à abstenção do Estado, mas sim um 

direito a acções do Estado”.  

Quanto à tipologia das regras, este dispositivo legal insere-se na categoria de normas constitucionais 

materiais que se referem aos limites e programas da acção estadual em relação aos cidadãos: são, 

portanto, “normas de relação”. Atendendo às várias subdivisões tipológicas destas regras, o art. 64º 

traduzirá uma norma constitucional impositiva stritu sensu, uma vez que apresenta uma imposição de 

carácter permanente e concreto, referente ao sub-grupo das imposições legiferantes ou constitucionais, 
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onde existe uma imposição constitucional que impende sobre os órgãos dos Estado (maxime ao 

legislador) para, de uma forma permanente e concreta, cumprir determinada tarefa, com fixação de 

directivas materiais: o artigo em apreço estatui uma imposição de criação do SNS (Canotilho, 1991). 

O mesmo autor defende ainda, que o artigo em apreço se insere, metodologicamente na denominada 

“constituição social” que estabelece o conjunto de direitos e princípios de natureza social. Esta tipologia 

de direitos caracteriza-se por ser relativa a todos os portugueses e por pressupor um tratamento 

preferencial para as pessoas que, em virtude de condições económicas, físicas ou sociais, não podem 

desfrutar desses direitos (cfr. art. 64º, nº2), em última análise é um tipo de norma constitucional que 

explana a tendencial igualdade dos cidadãos no que respeita às prestações a cargo do Estado. 

O art. 64º estatui que todos tê direito à protecção da saúde e o dever de a defender. Tal significa que a 

saúde é (ou deve ser) um objectivo partilhado por todos os potenciais intervenientes na sua gestão. Tal 

significa que o “dever de a defender” é, primeiramente, um dever do próprio cidadão através da adopção 

de práticas de vida saudável e da abstenção de práticas que sejam prejudiciais à saúde. 

Como dito se deixou, a CRP enunciou um conjunto de tarefas estatais destinadas a realizar o direito à 

protecção da saúde, sendo que, à frente delas, o legislador constitucional colocou a criação de um 

serviço nacional de saúde. Assim, o nº 2 estipula que esse direito à protecção da saúde é realizado 

através de um serviço nacional de saúde. A criação do SNS é “pois, instrumento – o primeiro! – de 

realização do direito à protecção da saúde. Constitui, por isso, elemento integrante de um direito 

fundamental dos cidadãos e uma obrigação do estado” (Moreira, 1983). 

Acresce que, quanto à tipologia da norma constitucional, o art. 64º apresenta natureza positiva, directiva 

ou dirigente, requerendo uma certa acção do Estado: a norma que determina a criação do SNS assume a 

natureza de uma verdadeira e própria imposição constitucional.  

O direito à protecção da saúde é revestido de dois aspectos jurídicos: um de natureza negativa – 

havendo o direito de exigir ao Estado que se abstenha de qualquer acto que prejudica a saúde dos 

cidadãos – e outro de natureza positiva – atribuindo o direito aos cidadãos de o Estado desenvolver 

medidas e prestações que visem a prevenção e o tratamento de doenças. Neste último caso estaremos 

perante um direito social. 

Segundo Canotilho e Moreira (1978 e 2007), o direito de protecção da saúde encontra-se imbuído de 

dupla vertente, uma vez que são exigidas prestações efectivas do Estado que terá de desenvolver 

determinadas tarefas das quais dependerá a própria efectivação do direito, das quais a existência de um 

SNS é o seu máximo exemplo. Por outro lado, a denominada dimensão impositivo-programática conduz 

que, em situações de incumprimento por parte do Estado, poderá ser invocada uma inconstitucionalidade 

por omissão e que a execução das obrigações estaduais está revestida de um carácter de 

irrevogabilidade. 
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A previsão constitucional em apreço refere-se ao SNS que será universal, geral e tendencialmente 

gratuito (cfr. nº2, al. a)). A tendencial gratuitidade do sistema fica a dever-se à Lei Constitucional nº 1/89, 

uma vez que antes disso, o SNS era caracterizado pela universalidade, generalidade e gratuitidade. 

Assim, como dito se deixou, no capítulo 2.1.1, o serviço nacional de saúde deverá ser universal, quanto 

ao acesso, na medida em que todos os cidadãos passaram a ter acesso ao SNS, independentemente da 

sua condição económica e social (Reis, 1999). Não obstante esta interpretação, cremos que Canotilho e 

Moreira (2007), ao defender que a universalidade confere a todos o direito de recorrer ao SNS sem 

selectividade nem discriminações, supondo uma adequada cobertura territorial do país com unidades de 

saúde (cfr. art. 3º, al. b)), se aproximam mais da mens legislatoris do legislador constitucional. 

A característica da generalidade indica que o SNS deverá abranger todos os serviços públicos de saúde 

e todos os domínios e prestações clínicos.  

Por todos, dizemos com Miranda (1988) que “o princípio da universalidade diz respeito aos destinatários 

das normas, o princípio da igualdade ao seu conteúdo. O princípio da universalidade apresenta-se 

essencialmente quantitativo, o da igualdade essencialmente qualitativo”. 

A tendencial gratuitidade significa que, via de regra as prestações de saúde não estarão sujeitas a 

qualquer pagamento por parte dos utentes. No entanto, situações como as taxas moderadoras ou 

eventuais co-pagamentos não ferem esta disposição constitucional se pelo seu montante, não 

dificultarem o acesso a pessoas sem recursos47. Já não será assim, para o desenho de um sistema de 

saúde de tipo contributivo. 

A alínea b) do nº2 do art. 64º da Lei Fundamental faz uma referência – também ela inexistente no texto 

original – no sentido da prática de vida saudável. Assim sendo, existe uma co-responsabilização na 

realização do direito à protecção à saúde: o Estado, por um lado, desempenhando uma obrigação 

constitucional, e o cidadão pugnando pela defesa da sua saúde através da prática de uma vida saudável, 

como co-autor, por exemplo, da obrigação constitucional de promoção da cultura física e desportiva. 

Destaque-se, ainda, na alínea b) do texto referido a referência existente à garantia de uma cobertura 

racional e eficiente de todo o país ao nível de recursos humanos e de unidades de saúde. Esta 

disposição é bastante mais abrangente que a originalmente constante da CRP. De facto, inicialmente 

estava prevista apenas a cobertura médica (quanto aos recursos humanos) e hospitalar (quanto às 

unidades prestadoras de cuidados). 

Para a temática em apreço, atente-se o disposto no nº 3, al. d), segundo o qual incumbirá prioritariamente 

ao Estado “disciplinar e fiscalizar as formas empresariais e privadas da medicina, articulando-as com o 

                                                           

47 Só desta forma se explica a existência de isenções no diploma que prevê as taxas moderadoras, sendo os parcos 
recursos uma das causas da referida isenção (cfr. DL nº 173/2003, de 1 de Agosto no seu art. 2º, nº 1, alíneas d) a i) 
e l)). 
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serviço nacional de saúde, por forma a assegurar, nas instituições públicas e privadas, adequados 

padrões de eficiência e qualidade”48.  

Pela análise desta imposição podemos concluir que a empresarialização dos hospitais públicos, ou seja, 

a sua transformação em empresas públicas – seja qual for a modalidade adoptada –, a sua integração no 

sector público empresarial e a sua submissão a um regime de direito privado, não é impedida pela CRP. 

Quanto à delegação da gestão das instituições de saúde públicas a entidades privadas e a concessão de 

serviços públicos a entidades privadas mantendo-se a remuneração pública, também se concluirá que 

não contrariam a disposição constitucional (Canotilho e Moreira, 2007). Bem assim se pode concluir 

quanto ao exercício privado de medicina, que a CRP não a proíbe. 

As formas empresariais e privadas do exercício da medicina, essencialmente, submetidas ao princípio do 

lucro, devem garantir a função pública e social da prestação de cuidados de saúde, sendo, por isso, 

disciplinadas, fiscalizadas e articuladas com o SNS. O mesmo é dizer que será uma incumbência do 

estado elaborar as peças legislativas que enformem estas modalidades na prestação de cuidados, 

enquanto que a função fiscalizadora se aproxima da figura da monitorização, maxime, através da ERS, e 

se afasta do vocábulo da CRP de 1982 “controlar” pelo carácter intervencionista que claramente detinha. 

Não resulta claro, porém, o alcance do vocábulo “articular” quando referido à relação daquelas formas de 

prestação de cuidados de saúde como o SNS. Poder-se-á, no entanto, defender que a externalização de 

certas tarefas do SNS em instituições privadas (v.g. realização de MCDT, cirurgias49, etc.) 

Em qualquer dos casos acima descritos é imperativo constitucional o assegurar dos padrões adequados 

de eficiência e qualidade “(…) sugere claramente o novo contexto dos princípios da economicidade e da 

excelência organizatório-funcional na prestação de serviços públicos” (Canotilho e Moreira, 2007). 

 

2.2.2. – A Lei de Bases da Saúde 

 

A LBS foi aprovada pela Lei nº 48/90, de 24 de Agosto e surge no contexto da disposição constitucional 

em apreço no capítulo que antecede, dando cumprimento, antes de mais à imposição da protecção da 

saúde e do dever de a defender e promover: “A protecção da saúde constitui um direito dos indivíduos e 

da comunidade que se efectiva pela responsabilidade conjunta dos cidadãos, da sociedade e do Estado, 

em liberdade de procura e de prestação de cuidados, nos termos da Constituição e da lei” (cfr. Base I, 

nº1). Assim de forma muito resumida, podemos afirmar com Fonseca (2008) que a LBS define os 

                                                           

48 Sublinhado nosso. 
49 O Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC) prevê a garantia de tratamento no final de um 
período de tempo máximo de espera previamente estabelecido seja no hospital de origem, seja num hospital 
privado convencionado para o efeito, através da emissão de um voucher que permite obter a realização da cirurgia, 
sendo a instituição privada paga pelo Estado através de uma tabela previamente definida. 
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princípios da política de saúde decorrentes da norma do artigo 64º da CRP. Como lei de bases que é, a 

ele são aplicáveis as considerações conceptuais e jurídicas que enformam esta tipologia de diploma. 

Desta forma, as leis de bases ou de princípios (lois-cadre), consagram os princípios vectores ou as bases 

gerais de um regime jurídico, deixando a cargo do executivo o desenvolvimento desses princípios ou 

bases, ou seja, o parlamento traça a moldura, a que o Governo deverá dar operatividade prática através 

dos decretos de desenvolvimento (Canotilho, 1991). 

Do ponto de vista material, as leis de bases constituem directivas e limites dos decretos-lei, uma vez que 

definem os princípios e critérios – parâmetros materiais - a que o Governo deve sujeitar-se no 

desenvolvimento das referidas leis e porque o seu desenvolvimento pelo Governo deve manter-se dentro 

das normas fixadas nas bases da Assembleia da República. 

Do ponto de vista da hierarquização dos diplomas legislativos – assumam eles a forma de lei ou de 

decreto-lei - compete dizer que as leis de bases apresentam uma primariedade material e hierárquica 

com a correspondente subordinação dos decretos-lei de desenvolvimento (Canotilho, 1991) 

A LBS foi um diploma desenvolvido pela Assembleia da República, no âmbito da sua reserva relativa de 

competência legislativa, segundo a qual é da exclusiva competência daquele órgão de soberania legislar 

sobre aquela matéria, sem prejuízo de autorização dada ao Governo para o efeito. Assim sendo o art. 

165º, nº1, alínea f) estatui que é “da exclusiva competência da Assembleia da República legislar sobre as 

seguintes matérias, salvo autorização ao Governo: (…) Bases do sistema de segurança social e do 

serviço nacional de saúde”. 

A LBS estabelece as directrizes a seguir pela política de saúde, destacando-se para efeitos do presente 

trabalho de projecto, o apoio ao desenvolvimento do sector privado da saúde em concorrência com o 

sector público.  

O enquadramento jurídico de concorrência para este efeito deverá ser obtido através da articulação do 

disposto na Lei nº 18/2003, de 11 de Junho que aprova o regime jurídico da concorrência e a referida lei 

de bases. Assim, aquele diploma legal apresenta como âmbito de aplicação todas as actividades 

exercidas, com carácter permanente ou ocasional, nos sectores privado, público e cooperativo (cfr. art. 1º, 

nº1). A protecção da concorrência é estabelecida através da proibição de certas práticas concertadas que 

tenham por objectivo ou como efeito impedir, falsear ou restringir de forma sensível a concorrência (cfr. 

art. 4º, nº1). 

Ainda neste sentido devemos atentar ao disposto na Base XXXVII que define o princípio de apoio ao 

sector privado, através, nomeadamente, da facilitação da mobilidade de recursos humanos do SNS que 

deseje transitar para o sector privado, da atribuição incentivos à criação de unidades privadas e na 

reserva de quotas de internamento para cada região de saúde (cfr. nº2). 
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Outra noção importante que nos foi trazida pela LBS é a criação, pela primeira vez na legislação da 

saúde em Portugal, do conceito de “Sistema de Saúde” (Faria, 2008). Assim, a Base XII, no seu nº1 

estatui que o sistema de saúde é constituído pelo SNS e por todas as entidades que desenvolvem 

actividades de promoção, prevenção e tratamento na área da saúde, todas as entidades privadas e todos 

os profissionais livres que estabeleçam acordos com as entidades públicas para o desenvolvimento de 

uma ou várias daquelas actividades. Neste dispositivo fica clara a distinção entre sistema de saúde e 

SNS, sendo que este último apenas abrange as instituições e serviços oficiais prestadores de cuidados 

de saúde e que sejam dependentes do Ministério da Saúde (cfr. nº2). 

A Base XXIV define, na senda do disposto na Lei Fundamental, as características do SNS, voltando a 

reforçar os princípios anteriormente referidos da universalidade, da globalidade na prestação de 

cuidados, na tendencial gratuitidade, na garantia da equidade no acesso e na organização regionalizada 

e gestão descentralizada e participada (cfr. nº4, do art. 64º da CRP e Base nº XXIV, alínea e)).  

Por seu lado, a Base XXXVI estabelece, quanto à gestão dos hospitais e dos centros de saúde, que a sua 

gestão deve obedecer – na medida do possível – a regras de gestão empresarial, sendo que a lei pode 

permitir a realização de experiências inovadoras de gestão (cfr. nº1). 

A primeira e única alteração à LBS, operada pela Lei nº 27/2002, de 8 de Novembro que aprova o novo 

regime jurídico da gestão hospitalar, acrescenta o nº 3 à Base em apreço, passando a ser expressamente 

contemplada, a possibilidade da criação de unidades de saúde com a natureza de sociedades anónimas 

de capitais públicos. 

A Base XXXVI encerra uma importância capital para a problemática da introdução de mecanismos de 

competição no sector da saúde no nosso país, não só ao reforçar a gestão empresarial dos hospitais, 

mas, principalmente e de forma mais abrangente, ao permitir a realização de experiências inovadoras de 

gestão. Desta estatuição nasce a experiência do Hospital Fernando da Fonseca, a Unidade Local (ULS) 

de Matosinhos e as PPP. O DL nº 207/99, de 9 de Junho, que cria a ULS de Matosinhos, especificamente 

refere, no seu preâmbulo, a importância da possibilidade oferecida pela Base XXXVI, considerando que a 

experiência é levar a previsão legal da referida Base “(…) às últimas consequências, através da criação 

de uma nova figura (…)” e “simultaneamente, faculta-se a essa nova entidade a possibilidade de 

utilização dos instrumentos, técnicas e métodos flexíveis e ágeis, próprios de uma gestão de tipo 

empresarial (…)”. 

Em resumo, podemos afirmar que a LBS introduziu novos princípios para a organização e funcionamento 

do sistema de saúde. Atribuiu explícita e inequivocamente um papel às instituições privadas e sociais 

através da contratação com o SNS e a gestão e operacionalização do sistema foi descentralizada ao 

nível regional. Foi permitida a prática privada da medicina em hospitais públicos, foi permitido o 

financiamento privado das prestações de saúde (Barros e Simões, 2007). 
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III. ANÁLISE DAS PROPOSTAS À LUZ DO QUADRO LEGAL BÁSICO DO SSP 

 

3.1 – A contratualização e o financiamento competitivo 

 

No presente capítulo ir-se-á analisar a temática da contratualização ao nível da celebração de contratos-

programa com os hospitais do SNS, assumam eles a forma de SPA ou EPE, cotejando-a com a 

legislação vigente. Assim ficam de fora desta abordagem, outras formas possíveis de celebração 

contratual no sector da saúde e, em especial, no meio hospitalar. 

O enquadramento jurídico-legal dos contratos-programa passa, antes de mais, pela necessária 

determinação prévia do conceito de contrato. Assim, nas palavras de Varela (1991), contrato é “o acordo 

vinculativo, assente sobre duas ou mais declarações de vontade (oferta ou proposta, de um lado; 

aceitação, do outro), contrapostas mas perfeitamente harmonizáveis entre si, que visam estabelecer uma 

composição unitária de interesses”50.  

Com base no conceito assim delineado podemos concluir que um contrato é essencialmente um acordo 

vinculativo de vontades opostas, pelo que o seu elemento fundamental é o mútuo consentimento, uma 

vez que, para que haja contrato é necessário existir livre determinação das partes que cobrirá, 

necessariamente, todos os pontos da negociação51. Bem assim, deverá existir liberdade contratual que se 

traduz na faculdade das partes em estabelecer o conteúdo dos contratos que celebram em incluir as 

cláusulas que lhes aprouver, desde que o mesmo esteja dentro dos limites legais. 

Ao nível da disciplina legislativa dos contratos – à qual os contratos-programa a estabelecer com os 

hospitais não está isenta – podemos afirmar que os princípios que os regem são: i) o princípio da 

autonomia privada52, ii) o princípio da confiança53 e iii) o princípio da justiça comutativa ou da equivalência 

objectiva54 (Varela, 1991). 

Os contratos-programa estarão abrangidos pelo necessário cumprimento dos princípios gerais do direito 

contratual, como sejam o i) princípio da liberdade contratual, ii) o princípio da liberdade de fixação do 

                                                           

50 Sublinhado nosso. In, “Das Obrigações em geral”, volume I. Almedina Coimbra. 7ª Edição. 
51 Nestes termos o disposto no art. 232º do Código Civil, segundo o qual: “O contrato não fica concluído enquanto as 
partes não houverem acordado em todas as cláusulas sobre as quais qualquer delas tenha julgado necessário o 
acordo”. 
52 Este princípio atribui aos contraentes o poder de fixarem, em termos vinculativos, a disciplina que mais convém à 
sua relação jurídica. 
53 Segundo este princípio, cada contraente deve responder pelas expectativas que justificadamente, cria na 
contraparte. 
54 Nos contratos a título oneroso, à prestação de cada um dos contraentes deve corresponder uma prestação de 
valor objectivo (ou subjectivo) sensivelmente equivalente da parte do outro contraente. 
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conteúdo do contrato, iii) o princípio do consensualismo, iv) o princípio da boa fé e v) o princípio da força 

vinculativa (pacta sunt servanda). 

Face ao exposto, podemos também concluir que os contratos-programa são contratos bilaterais ou 

sinalagmáticos, uma vez que deles nascem obrigações para ambas as partes com um vínculo de 

reciprocidade. 

Acrescendo a estes princípios gerais, enformadores de todas as relações contratuais, os contratos-

programa celebrados com os hospitais – sob a forma de EPE ou de SPA – estão sujeitos a princípios 

específicos da contratualização em saúde. Assim, antes de mais destaque-se a prossecução do direito à 

protecção da saúde que se encontra plasmado na Base IV, nº1 da LBS, ex vi art. 64º, nº1 da CRP, bem 

como no art. 2º do Estatuto do SNS55. 

O princípio da prestação de cuidados de saúde adequados e de qualidade encontra-se previsto em 

diversas disposições legais, mas atendendo à abrangência do presente trabalho, destaque-se o estatuído 

nas Base XIV, nº1, alínea c) que, no âmbito do estatuto dos doentes estabelece que os utentes têm o 

direito de serem tratados pelos meios adequados, humanamente e com prontidão, correcção técnica, 

privacidade e respeito. A parte final desta disposição orienta-nos num conceito de qualidade em saúde. 

Neste seguimento, os contratos-programa a celebrar entre os hospitais e as ARS estabelecem na 

cláusula 2ª, nº1 que os contratos em apreço se baseiam na garantia de critérios de qualidade da 

prestação dos cuidados de saúde. Por seu lado a cláusula 14ª dá cumprimento a este princípio 

estabelecendo que no exercício da sua actividade os hospitais (2º contraentes) ficam obrigados a 

assegurar elevados parâmetros de qualidade dos serviços de saúde prestados, quer quanto aos meios, 

quer quanto aos processos utilizados. 

O princípio da universalidade e da equidade no acesso aos cuidados de saúde é transversal a todo o 

sistema e permeia, também, a celebração de contratos-programa com os hospitais. Assim o estatuem a 

Base XXIV, alíneas a) e d), quando caracteriza o SNS e a Base II, alínea b) relativa à política de saúde, 

ex vi o art. 64º, nº3, alínea a) da CRP. 

Os outros princípios contratuais a destacar serão o da continuidade de cuidados e a articulação funcional 

entre os diferentes níveis de cuidados. Neste ponto destaque-se o disposto na Base II, nº1, al. d) que 

explana a política de saúde estatuindo que os serviços de saúde se articulam entre si, sendo que na Base 

XXIV, alínea b) o SNS caracteriza-se entre outros, pelo facto de prestar integradamente cuidados globais 

ou garantir a sua prestação. Bem assim, e já em 1979, através da Lei nº 56/79, de 15 de Setembro se 

prevê, no art. 2º que o SNS actua de forma articulada e no art. 43º, nº1, que os serviços prestadores se 

complementam de forma articulada. 

 

                                                           

55 Decreto-Lei nº 11/93, de 15 de Janeiro. 
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Assim se explica que os articulados-tipo para a celebração de contratos-programa prevejam na cláusula 

7ª, a necessária articulação com a rede de cuidados primários e, na cláusula 8ª a articulação com a Rede 

Nacional de Cuidados Continuados Integrados. 

O contrato-programa celebrado entre os hospitais e as ARS são, como se disse, instrumentos de gestão 

específico deste sector – art. 10º, nº1, alínea b) da Lei nº 27/2002, de 8 de Novembro, que aprova o novo 

regime jurídico da gestão hospitalar e procede à primeira alteração da LBS – sendo, portanto, uma fonte 

de obrigações, como sejam por um lado, o cumprimento dos objectivos contratados e, por outro, o 

financiamento das actividades em função da valorização dos actos e serviços prestados. Para o caso 

concreto dos hospitais EPE veja-se, a título de exemplo, o disposto no artigo 12º do DL nº 233/2005, de 

29 de Dezembro, que transforma em EPE os hospitais de Santa Maria e de São João. 

Por fim, destaque-se a previsão constante na Base XXVII, nº3, alínea d), segundo a qual, cabe aos 

Conselhos de Administração das ARS “regular a procura entre os estabelecimentos e serviços da região 

e orientar, coordenar e acompanhar o respectivo fundamento (…)”, o que, na nossa opinião, permite 

inferir a possibilidade de proceder ao desenvolvimento e implementação de ferramentas que permitam 

objectivar a referida competência e, ainda, “avaliar permanentemente os resultados obtidos” (cfr. alínea 

f)). Cremos que os contratos-programa representam (também) uma dessas ferramentas, pelo que 

concluímos que a LBS, sem recorrer directamente ao uso do vocábulo “contratualização”, permite-a de 

facto. 

Referencial normativo analisado: 

CRP; LBS; Lei nº 27/2002, de 8 de Novembro; Lei nº 56/79, de 15 de Setembro; DL nº 11/93, de 15 de 

Janeiro; DL nº 233/2005, 29 de Dezembro; Resolução de Conselho de Ministros nº 41/2002, de 7 de 

Março; Despacho nº 721/2006, de 11 de Janeiro 

 

3.2 – A criação de padrões de prática médica (“guidelines”) 

 

A criação de padrões de prática médica – o desenvolvimento e implementação de guidelines ou 

protocolos clínicos – não encontra eco directo na legislação básica que enforma o SSP. Cremos que não 

teria de o fazer, dada a natureza das fontes de direito envolvidas, por um alado, e as particularidades 

daquela ferramenta, por outro. De facto, a Lei Fundamental, pretende ser isso mesmo: o estabelecimento 

das regras fundamentais que estruturam todo o ordenamento jurídico nacional nas várias vertentes 

possíveis – direitos civis, sociais, económicos e de cidadania – não lhe cabendo o papel de regulamentar 

questões tão particulares como as referentes ao estabelecimento de protocolos clínicos, por quem são 

propostos/desenvolvidos e em que termos. 
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O mesmo é verdadeiro para a LBS que, como se referiu estabelece a moldura do sistema de saúde 

nacional não estando no seu âmbito de actuação o desenvolvimento de medidas de carácter tão 

particular. 

Não obstante já com o estatuto hospitalar de 1968 (Decreto nº 48357, de 27 de Abril, de 1968) se previa 

no seu preâmbulo que “os serviços de assistência médica terão também de funcionar, tanto quanto 

possível, com plena e coordenada utilização dos meios disponíveis, permitindo que os doentes sejam 

tratados com rapidez, não ocupando desnecessariamente camas hospitalares, o que significará 

considerável benefício para a população, menor custo no tratamento e maior capacidade de 

internamento”. Esta alusão à eficiência na utilização dos meios e dos recursos como forma de potenciar 

um tratamento rápido e que não conduza a demoras médias desnecessariamente alongadas com 

consequente incremento dos custos, é reconduzível à conceptualização dos protocolos clínicos e à 

definição dos seus objectivos primordiais. 

Também o DL nº374/99, de 18 de Setembro, que estabelecia o regime geral a que deviam obedecer a 

criação dos centros de responsabilidade integrada refere, expressamente, no art. 4º, al. b) que os centros 

devem orientar a sua actividade de acordo com o princípio, entre outros, da “(…) promoção da gestão 

clínica articulada e participada dos recursos existentes, com base em procedimentos clínicos 

fundamentados na evidência científica56”. 

O DL nº1888/2003, de 20 de Agosto que revoga o diploma supra referido estabelece no art. 6º, nº1, 

alínea f) que aos conselhos de administração dos hospitais do sector público administrativo compete, 

“promover a realização (…) da avaliação externa do cumprimento das orientações clínicas relativas à 

prescrição de medicamentos e meios complementares de diagnóstico e terapêutica, bem como dos 

protocolos clínicos adequados às patologias mais frequentes (…)”. 

Bem assim, o art. 12º, nº2, alíneas d) e e) se refere à mesma realidade no âmbito da definição das 

competências do director clínico, estatuindo claramente, que lhe caberá aprovar os protocolos clínicos 

adequados às patologias mais frequentes, bem como as orientações clínicas relativas à prescrição de 

medicamentos e MCDT. Por seu lado, a referida alínea e) estabelece que a proposta ao conselho de 

administração daqueles hospitais, de realização de avaliação externa do cumprimento daqueles 

protocolos e orientações clínicas compete, também, ao director clínico da instituição. 

Uma questão legal que se pode colocar no âmbito do estabelecimento de guidelines prende-se com a 

dificuldade de obter um consentimento informado que abranja todos os actos clínicos eventualmente 

praticados ao abrigo de determinado protocolo ou, no âmbito mais alargado de uma clinical pathway. 

Embora a doutrina anglo-saxónica aponte para a aposição de uma referência escrita à possibilidade das 

intervenções a realizar, no âmbito do protocolo, poderem ser alteradas de acordo com as condições 
                                                           

56 Sublinhado nosso. 
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específicas de cada doente, tal não nos parece suficiente para o nosso enquadramento jurídico que exige 

- e a nosso ver bem – a existência de consentimento informado no âmbito de cada acto praticado, 

especialmente, se o mesmo for revestido de natureza invasiva.  

Uma última referência é feita ao disposto no Código Deontológico da Ordem dos Médicos que no seu art. 

142º, relativo à liberdade de escolha dos meios de diagnóstico e tratamento refere, expressamente, que 

“a liberdade de escolha pelo médico dos meios de diagnóstico e tratamento não pode ser limitada por 

disposição estatutária, contratual ou regulamentar, ou por imposição da entidade de prestação de 

cuidados médicos”. No entanto, esta disposição não obsta à existência de orientações, normas e 

protocolos respeitantes á utilização de MCDT, desde que aprovados por uma Direcção Clínica, após 

discussão e consenso entre os médicos abrangidos pelo referido protocolo. 

Referencial normativo analisado: 

CRP; LBS; Lei nº 27/2002, de 8 de Novembro; DL nº 374/99, de 18 de Setembro; DL nº 188/2003, de 20 

de Agosto; Decreto nº 48357, de 27 de Abril, de 1968 

 

 3.3 – A empresarialização e a privatização 

 

A análise deste capítulo terá de ser feita, do ponto de vista metodológico, em dois momentos, uma vez 

que os conceitos de empresarialização e privatização são diferentes. Assim, a única razão que nos levou 

a proceder à sua análise no mesmo item foi a proximidade que a “sociedade civil”, tende a criar quando 

se faz referência ao movimento detectado nos últimos anos no sector hospitalar, no sentido de adoptar 

práticas e procedimentos do direito privado.  

A Lei Fundamental parece abrir a porta à existência de hospitais com carácter empresarial, se atentarmos 

ao estatuído no art. 64º, nº3, alínea d), quando refere que o direito à protecção da saúde será assegurado 

através do estabelecimento da disciplina e do modo de fiscalização das formas empresariais da medicina, 

em articulação com o SNS. Pretende-se, deste modo, assegurar adequados padrões de eficiência e de 

qualidade, nas instituições de saúde públicas ou privadas. No caso da empresarialização dos hospitais, 

trata-se da inclusão da própria figura da empresa no âmbito do SNS, uma vez que os hospitais que 

sofreram essa alteração do seu estatuto jurídico nunca deixaram de pertencer ao SNS.  

Os primeiros exemplos de hospitais com natureza empresarial foram o Hospital de São Sebastião em 

Santa Maria da Feira e o Hospital do Barlavento Algarvio. O DL nº 151/98, de 5 de Junho, relativo ao 

primeiro daqueles exemplos defende, no seu preâmbulo que o modelo convencional, do tipo 

administrativo, aplicável na Administração Pública é incompatível com a verdadeira natureza dos 

hospitais, que exige a utilização de instrumentos, técnicas e métodos flexíveis e ágeis, que são próprios 

de uma gestão do tipo empresarial, de forma a optimizar a sua actividade e, deste modo, darem cabal 

cumprimento ao disposto na LBS. 
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Assim sendo, e na senda da previsão constitucional, a LBS, uma vez mais nos termos do disposto na 

Base XXXVI, prevê que a gestão das unidades de saúde deverá obedecer, na medida do possível, a 

regras de gestão empresarial (cfr. nº1). No entanto, a Lei não estabelece concretamente o 

enquadramento jurídico que a empresarialização, maxime dos hospitais, irá sofrer. Assim, nos termos da 

Lei nº 27/2002, de 8 de Novembro que aprova o novo regime jurídico da gestão hospitalar e procede à 

primeira alteração à LBS, é adicionado um nº3 à base supra identificada que estabelece, de forma 

inequívoca, a possibilidade legal de criar unidades de saúde com a natureza jurídica de sociedades 

anónimas. O regime jurídico da gestão hospitalar prevê que os hospitais podem revestir a figura jurídica 

de estabelecimento público com ou sem autonomia patrimonial ou com natureza empresarial, bem como 

sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos ou, por fim, estabelecimentos privados (cfr. 

art.2º, nº1, alíneas a), b), c) e d)). 

A empresarialização dos hospitais – assumam eles a forma de SA ou de EPE57 – submete-os ao regime 

jurídico do sector empresarial do Estado, estabelecido pelo DL nº 558/99, de 17 de Dezembro, segundo o 

qual as empresas públicas regem-se pelo direito privado, designadamente, o Direito Comercial, estando 

sujeitas às regras da concorrência (cfr. art. 7º, nº1 e art. 8º, nº1). 

Do mesmo modo, aos hospitais-empresa são aplicadas todas as regras desse sector como sejam, o 

estatuto do gestor público (DL nº 71/2007, de 27 de Março), os princípios de bom governo do sector 

empresarial do Estado (Resolução do Conselho de Ministros nº 49/2007, de 28 de Março) e as 

orientações estratégicas para o sector empresarial do Estado (Resolução do Conselho de Ministros nº 

70/2008, de 22 de 22 Abril). 

Uma questão importante que se pode colocar nesta fase, prende-se com a necessidade de proceder a 

uma revisão do quadro legislativo nacional para “permitir” a gestão empresarial dos hospitais. A resposta 

é, segundo Monteiro (2007), negativa. De facto, a autora defende que a gestão empresarial já se 

encontrava prevista no art. 35º, nº1 do Decreto nº 48357, de 27 de Abril de 1968, que estabelecia o 

Estatuto Hospitalar, e no art. 7º, nº1 do Estatuto do Hospital previsto no DL nº 19/88, de 21 de Janeiro. 

De facto, no primeiro dispositivo legal pode ler-se, no seu nº1 que “em ordem a conseguir a maior 

eficiência técnica e social, os estabelecimentos e serviços hospitalares devem organizar-se e ser 

administrados em termos de gestão empresarial58, garantindo à colectividade o mínimo custo económico 

no seu funcionamento”. Por seu lado, o art. 7º do Estatuto do Hospital estabelecia que “ a fim de ser 

conseguida maior eficiência técnica e social, os hospitais devem organizar-se e ser administrados em 

termos de gestão empresarial59 (…)”. Assim, nas palavras de Abreu (2003), “o modelo de gestão não 

                                                           

57 Para a diferenciação entre o regime dos hospitais SA e EPE, cfr. anexo II. 
58 Sublinhado nosso. 
59 Sublinhado nosso. 
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exigia a transformação de hospitais públicos em sociedades anónimas (…)”, continuando “o velho 

estatuto jurídico dos hospitais permite mudanças na (“racionalização”) da gestão”. 

Situação completamente diversa é a da figura jurídica da privatização aplicada aos hospitais que integram 

o SNS. De facto, esta questão ganhou bastante actualidade a nível político, aquando da passagem, em 

2002, de hospitais do sector público administrativo para a esfera jurídica, eminentemente privada, das 

sociedades anónimas, o que foi legalmente permitido pelo regime jurídico da gestão hospitalar aprovado 

pela Lei nº 27/2002, de 8 de Novembro e que acrescentou o nº3 à Base XXXVI. 

Não obstante, o mesmo dispositivo, in fine, estatui que os hospitais entretanto transformados em 

sociedades anónimas seriam integralmente compostos por capitais públicos – sendo que os únicos 

accionistas destas sociedades anónimas foram o Ministério da Saúde e das Finanças. 

A CRP ao estatuir que, como forma de assegurar o direito à protecção da saúde, incumbirá 

prioritariamente ao Estado, disciplinar as formas empresariais e privadas da medicina, não se referia a 

uma possível privatização das instituições hospitalares. Crê-se que a caracterização do SNS como um 

sistema, universal e geral e a consideração do direito da protecção à saúde como um direito fundamental 

dos cidadãos contraria, conceptualmente, a noção de uma organização prestadora de cuidados de saúde, 

direccionada para a prossecução do lucro. Assim sendo, a Lei Fundamental pretende fiscalizar as 

instituições de natureza privada, que o são desde a sua constituição. 

Face ao exposto, a Constituição não prevê a privatização das instituições hospitalares como não o faz a 

LBS após a alteração introduzida em 2002. Somos de opinião, que a privatização dos hospitais do SNS 

contrariaria os princípios basilares do próprio sistema, como sejam a universalidade e a equidade. 

Bem assim, não nos parece metodologicamente correcto, no âmbito do quadro legal básico existente, 

considerar a transformação dos hospitais em sociedades anónimas ou em entidades públicas 

empresariais como um movimento tendente à privatização dos serviços. Desde logo, pelo próprio 

conceito de privatização que traduz a transferência total ou parcial da propriedade das empresas e/ou 

bens públicos para entidades privadas60: a empresarialização dos hospitais não contemplou, em nenhum 

momento, a transferência de propriedade das instituições. 

Nesta fase importa fazer referência ao disposto no art. 293º, nº1 da Lei Fundamental, que estatui que o 

regime das privatizações será estabelecido pelo recurso a uma Lei-quadro a provada por maioria 

absoluta dos deputados em efectividade de funções. A Lei nº11/90, de 5 de Abril estabelece a moldura 

legal do regime das privatizações, prevendo, no seu artigo 3º, que as mesmas obedecem a objectivos 

essenciais, como sejam, a modernização das unidades económicas e o aumento da sua competitividade, 

a promoção da redução do peso do Estado e o reforço da capacidade empresarial nacional. 

                                                           

60 O art. 82º da CRP estatui, no seu nº2 que “o sector público é constituído pelos meios de produção cuja 
propriedade e gestão pertencem ao Estado”. Por outro lado, o nº3 estipula que “o sector privado é constituído pelos 
meios de produção cuja propriedade ou gestão pertence a pessoas singulares ou colectivas privadas (…)” 
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Por seu lado, o artigo 4º nº1 dispõe que as empresas públicas a reprivatizar serão transformadas, 

mediante decreto-lei, em sociedades anónimas. 

Por muito tentador que pudesse ser, apelidar a transformação dos hospitais em sociedades anónimas ou 

em EPE de privatização, crê-se ser manifestamente excessivo: não houve qualquer transferência de 

propriedade, os hospitais transformados em sociedades anónimas eram compostos por capitais 

inteiramente públicos, mantiveram-se as características do sector público conforme previstas pela Lei 

Fundamental (art. 82º, nº2), a CRP não o prevê a possibilidade no seu art. 64º (bem assim não o faz a 

LBS, mesmo após a primeira alteração) e os princípios de acesso universal, geral e da equidade 

poderiam ser ameaçados por uma forma jurídica que preconiza o lucro como critério primeiro de 

sustentabilidade institucional. 

Dizemos com o OPSS (2008) que, “a marcha da empresarialização nos hospitais portugueses manteve 

intacta a responsabilidade do Estado pela prestação dos cuidados de saúde, sendo esta entendida como 

uma imposição constitucional, uma vez que se trata de uma responsabilidade pública de que o Estado 

não pode alhear-se”. 

Referencial normativo analisado: 

CRP; LBS; Lei nº 27/2002, de 8 de Novembro; Lei nº 11/90, de 5 de Abril; DL nº 11/93, de 15 de Janeiro; 

DL nº 19/88, de 21 de Janeiro; DL nº 71/2007, de 27 de Março; DL nº 48357, de 27 de Abril de 1968; DL 

nº 558/99, de 17 de Dezembro; DL nº 93/2005, de 7 de Junho; DL nº 233/2005, de 29 de Dezembro; DL 

nº 207/99, de 9 de Junho; DL nº 141/2006, de 27 de Julhos; Resolução do Conselho de Ministros nº 

41/2002, de 7 de Março; Resolução do Conselho de Ministros nº 49/2007, de 28 de Março; Resolução do 

Conselho de Ministros nº 70/2008, de 22 de Abril 

 

3.4 - O desenvolvimento de parcerias público-privadas (PPP) 

 

Como se disse previamente as PPP são um mecanismo de contratação para a prestação de cuidados de 

saúde, como tal as considerações jurídicas feitas no capítulo 3.1 sobre os princípios contratuais são-lhe 

aplicáveis. 

No disposto no art. 2º, nº1 do DL nº 86/2003, de 26 de Abril, com a redacção que lhe foi dada pelo DL nº 

141/2006, de 27de Julho, uma PPP traduz-se num “contrato ou união de contratos, por via dos quais 

entidades privadas, designadas por parceiros privados, se obrigam, de forma duradoura, perante um 

parceiro público, a assegurar o desenvolvimento de uma actividade tendente à satisfação de uma 

necessidade colectiva, e em que o financiamento e a responsabilidade pelo investimento e pela 

exploração incumbem, no todo ou em parte, ao parceiro privado”. 
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As PPP podem ser juridicamente estabelecidas por uma tipologia de instrumentos jurídicos bastante 

diversificada, da qual se destacam o contrato de concessão de obras públicas ou de serviço público, o 

contrato de fornecimento contínuo, o contrato de prestação de serviços, o contrato de colaboração e o 

contrato de gestão. 

A figura em apreço vai encontrar a sua previsão constitucional no disposto na alínea d), do nº 3 do art. 

64º, segundo a qual o Estado se encontra incumbido de disciplinar e fiscalizar as formas empresariais e 

privadas da medicina, em articulação com o SNS. Neste seguimento, a LBS, na sua Base XXXVI estatui 

um princípio absolutamente inovador no nosso sistema, permeável à realização de experiências 

inovadoras de gestão das unidades de saúde, garantida que seja a devida regulamentação legal. 

Mais concretamente, o nº 2 do referido dispositivo legal prevê a autorização da entrega, através de 

contratos de gestão, de hospitais do SNS a outras entidades. Acresce ainda o previsto na Base XXVII, 

nº3, alínea e) que estatui que aos Conselhos de administração das ARS cabe “contratar com entidades 

privadas a prestação de cuidados de saúde aos beneficiários do serviço nacional de saúde na respectiva 

região (…)”.  

Considerando então, que o quadro legal básico permite a criação desta figura jurídica, atente-se ao 

disposto nos artigo 28º do Estatuto do SNS, prevendo, uma vez mais que a gestão de instituições e 

serviços do SNS possam ser entregues a outras entidades mediante contrato de gestão, que preverá a 

gestão da totalidade ou parte das instituições prestadoras por parte de organizações privadas, com a 

faculdade de realizar obras, adquirir equipamentos e com o sinalagma da retribuição das prestações de 

saúde efectivadas (cfr. art. 28º, nº 1 e 2 do Estatuto do SNS). A este nível, mantém-se o regime de 

precedência de concurso público (cfr. art. 29º, nº1 do diploma em apreço).  

Juridicamente, pode-se colocar a questão da qualificação do regime contratual das PPP, nomeadamente 

quanto à sua caracterização. Assim, Gonçalves (1999) considera que a gestão de serviços públicos não é 

reconduzível à figura da concessão de serviços públicos, mas antes à da “gestão de serviço público e da 

concessão como um acto que opera a ‘transferência’ do direito de gestão do serviço público”. Com efeito, 

nos contratos de gestão, procede-se à cedência de um direito conferido por lei à administração e que esta 

transfere, por via contratual, para uma pessoa colectiva de natureza privada para que esta, em nome 

próprio, preste aquele serviço e faça a respectiva gestão. A transferência em apreço envolve, apenas, a 

gestão do serviço, uma vez que a Administração mantém todas as faculdades inerentes ao seu direito. 

A regulação da presente relação jurídica pode ser feita através de um contrato de gestão de serviços 

públicos, nos termos do disposto no art. 178º, nº2, alínea c) do CPA61 – concessão de serviços públicos – 

uma vez que o concedente é uma pessoa colectiva pública (maxime, Ministério da Saúde) a qual, através 

                                                           

61 Este artigo estabelece o conceito de contrato administrativo no nº1, apresentando, de seguida, um elenco 
meramente exemplificativo das tipologias de contratos abrangidos pelo conceito.  



A Introdução de Mecanismos de Competição e o Quadro Legal Básico do Sistema de Saúde Português 
A Perspectiva Hospitalar 

 

 

61

de um acto administrativo de adjudicação, confere ao concessionário – um particular – o direito de 

prestação do serviço público concessionado (Gonçalves, 1999). Bem assim, se atentarmos ao disposto 

no art. 2º, nºa, alínea e) que apresenta uma enumeração de carácter exemplificativo das figuras 

contratuais potencialmente aplicáveis às PPP.  

Acresce que, as empresas concessionárias não integram a Administração Pública, não só porque tal 

conduziria a um alargamento das fronteiras orgânicas da Administração Pública que contraria todas as 

tendências políticas e legislativas da actualidade e porque daquelas, não faz parte capital estatal. Esta foi 

também a doutrina perfilhada pelo artigo 31º do Estatuto do SNS, uma vez que estabelece que o regime 

jurídico aplicável a estas situações, e nomeadamente, às entidades gestoras nas suas relações com 

terceiros é o do direito privado. 

Como forma de operacionalizar a “autorização” legal, dada pela Base XXXVI, no sentido de se 

desenvolverem formas inovadoras de gestão das instituições hospitalares, foi criada, na dependência do 

Ministro da Saúde, uma estrutura de missão com a finalidade de executar a estratégia acima identificada. 

Assim, pela Resolução de Conselho de Ministros nº 162/2001, de 16 de Novembro, é criada a estrutura 

“Parcerias. Saúde”, sendo uma das principais atribuições a identificação de projectos passíveis de serem 

desenvolvidos sob a forma de parceria, maxime, através da celebração de contratos de gestão (cfr. nº3, 

alínea a)). 

Referencial normativo analisado: 

CRP; LBS; Lei nº 27/2002, de 8 de Novembro; DL nº 11/93, de 15 de Janeiro; DL nº 86/2003, de 26 de 

Abril, pela redacção dada pelo DL nº 141/2006, de 27 de Julho; DL nº 442/91, 15 Novembro (Com as 

alterações introduzidas pela Declaração de Rectificação nº 265/91, de 31 de Dezembro, Declaração de 

Rectificação nº 22-A/92, de 29 de Fevereiro, DL nº 6/96, de 31 de Janeiro), Resolução de Conselho de 

Ministros nº 162/2001, de 16 de Novembro; e Acórdão do TC nº 118/97, de 24 de Abril. 

 

3.5 - A livre escolha do prestador por parte do utente 

 

A CRP, no seu art. 64º não se refere directamente a esta problemática, mas aborda-a quando estatui que 

o SNS é universal e geral (cfr. nº2, al. a)) e, principalmente, na alínea a) do nº3 referindo a garantia de 

acesso a todos os cidadãos aos cuidados de saúde. 

Assim sendo, a CRP abre as portas às disposições legais que plasmam o princípio da livre escolha do 

prestador por parte dos utentes e que se encontram na LBS. A Base V relativa aos direitos e deveres dos 

cidadãos reconhece, no seu nº 5 a liberdade de escolha no acesso à rede nacional de prestação de 

cuidados de saúde, limitando, no entanto, à disponibilidade dos recursos existentes e à organização dos 

serviços prestadores. 
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Por seu turno a base XIV, estabelece quanto ao estatuto dos utentes, que os mesmos têm direito a 

escolher no âmbito do nosso sistema de saúde, o serviço e os agentes prestadores, ressalvando que 

aquela escolha terá que ser equacionada de acordo com as regras de organização daqueles serviços. 

Na análise comparativa destes dois dispositivos legais ressaltam duas situações. A primeira prende-se 

com a maior abrangência da epígrafe da Base V, que se refere aos direitos e deveres dos cidadãos, ou 

seja, é um direito inerente a qualquer cidadão português, beneficie ou não dos serviços de saúde 

prestados no âmbito do SNS: aplica-se a cidadãos de uma forma generalizada e não, apenas, a utentes 

do SNS. Assim, o cidadão tem liberdade de escolha no acesso à rede de cuidados, e já o tem, 

efectivamente, antes de se tornar um “usufrutuário” desses serviços. 

A segunda situação que resulta da referida comparação é reconduzível à utilização – principalmente na 

base XIV – da limitação referente às regras de organização e ao serviço. No primeiro caso, poder-se-á 

alegar a estrutura de referenciação que é transversal ao sistema de saúde e que pressupõe que o acesso 

às especialidades clínicas e cirúrgicas, seja precedida de referenciação por profissionais dos cuidados 

primários que funcionem como verdadeiros gatekeepers do sistema, neste sentido estatui, também, a 

base XIII, no seu nº1 que o sistema de saúde assenta nos cuidados primários, estando a intervenção dos 

cuidados mais diferenciados para as situações deles carecidas (cfr. nº2, sa base XIII). O exemplo clássico 

deste pressuposto é o facto do acesso a consultas de especialidade num hospital, ser precedido de uma 

referenciação do médico de família, sendo que este é atribuído pelo Centro de Saúde que detém a 

inscrição do utente, não havendo, quanto a este caso, liberdade de escolha por parte do utente, pelo 

menos, nos termos em que está a ser conduzida a presente análise. 

Ao nível dos deveres estabelecidos naquela disposição legal, a alínea a) do nº2, reforça a necessidade 

de observar as regras sobre a organização e o funcionamento dos serviços – embora neste caso, cremos 

que do ponto de vista da regulamentação interna das instituições hospitalares (v.g. horários de visitas, 

proibição de fumar, circuito de admissão de utentes, etc.). 

Por outro lado, a alínea d) refere que os utentes têm o dever de utilizar os serviços de acordo com as 

regras estabelecidas. Esta questão pode ser abordada do ponto de vista interno, como foi feito na parte 

final do parágrafo que antecede, ou do ponto de vista do acesso ao hospital via referenciação do Centro 

de Saúde. Desta forma, o dever de utilização dos serviços de acordo com as regras pode estar 

relacionado com uma referenciação directa para determinada consulta de especialidade de determinado 

hospital, não havendo escolha do prestador neste caso concreto. 

Aliás, a escolha do prestador por parte do utente num cenário de referenciação por parte dos cuidados 

primários, reporta-se, essencialmente, à escolha da instituição hospitalar que providencie o serviço alvo 

de referenciação, apenas muito raramente, poderá o utente escolher o prestador efectivo – o seu futuro 

médico assistente. 
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A LBS caracteriza o SNS como sendo universal, tendencialmente gratuito, garante de uma prestação 

integrada de cuidados e equitativo: Neste último caso, pretende-se minorar os efeitos de eventuais 

assimetrias geográficas quanto à distribuição de recursos, humanos e/ou físicos. Mais uma vez, esta 

assimetria pode levantar questões sobre o princípio da escolha do prestador que as disposições legais 

básicas parecem acolher. 

A Base XXXVI ao dar preferência a uma gestão empresarial das unidades de saúde, permite alguma 

latitude na implementação de mecanismos de competição que visem atrair a procura, principalmente num 

sistema de saúde em que exista, de facto e não apenas de direito, a livre escolha do prestador por parte 

do utente. 

Por seu lado, o novo regime jurídico da gestão hospitalar e que procedeu à primeira alteração da LBS 

estatui, no seu art. 4º, alínea a), de forma clara, a liberdade de escolha do estabelecimento hospitalar, em 

articulação com a rede de cuidados de saúde primários. Tal significa, como se disse, que existirá 

liberdade de escolha das instituições prestadora de cuidados dentro do quadro de referenciação existente 

no SNS para cada patologia e valências específicas. 

A Lei nº 56/78, de 15 de Setembro, que cria o SNS, reconhece, no seu artigo 8º, a liberdade de escolha 

do responsável pela prestação de cuidados de saúde, estando aquela dependente dos limites oferecidos 

pelos recursos humanos, técnicos e financeiros disponíveis. Como se vê a liberdade de escolha do 

prestador não traduz um direito absoluto do utente: a sua prossecução está dependente da existência, ou 

não, de recursos que possibilitam o exercício daquele direito e a própria organização do SNS que assenta 

numa rede de referenciação, maxime entre os cuidados primários e os cuidados especializados de 

natureza hospitalar. 

Referencial normativo analisado: 

CRP; LBS; Lei nº 27/2002, de 8 de Novembro; Lei nº 56/79, de 15 de Setembro, DL nº 11/93, de 15 de 

Janeiro. 

 

3.6 – Descentralização 

 

A Lei Fundamental no nº4 do art. 64º estatui, claramente, que o SNS tem gestão descentralizada e 

participada. 

Assim sendo, o desenho do SNS na previsão legal de 1990, dando seguimento à disposição 

constitucional quanto à sua forma de gestão, assumiu uma gestão de forma participada e 
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descentralizada. Nestes termos, atente-se à alínea e) da base XXIV que apresenta como característica 

do SNS o facto de ter organização regionalizada e gestão descentralizada. 

A LBS estatui uma estrutura para o SNS de carácter regional, sendo que o Estatuto do SNS reduziu de 

dezoito para cinco administrações regionais de saúde (art. 4º). No entanto, quase 16 anos volvidos, 

embora se mantenham as cinco ARS, as suas equipas de gestão são de nomeação governamental, e 

portanto central -, os hospitais e centros de saúde são financiados pelo Orçamento do Estado (central), a 

gestão de recursos humanos, a contratualização e o financiamento, a estratégica ao nível do 

investimento, desenvolvimento de equipamento pesado e as regras de organização das instituições são 

centralmente emanadas. 

Nestes termos a regionalização prevista, não poderá ser, de facto, assim considerada uma vez que, além 

do mais, não houve uma real descentralização administrativa lato sensu: os municípios, por exemplo, não 

viam os seus poderes relativos aumentar no sector da saúde.  

A Lei nº 159/99, de 14 de Setembro prevê a atribuição de funções no âmbito do sector da saúde aos 

municípios e órgãos municipais (art. 13º, nº1, al. g) e art. 22º), como sejam a construção, manutenção e 

gestão dos centros de saúde. No entanto, este diploma nunca foi efectivamente implementado. 

Não obstante, e no plano legal a descentralização na gestão do SNS encontra-se claramente prevista já 

desde 1976, uma vez que a Lei responsável pela criação do SNS – Lei nº 56/79, de 15 de Setembro 

estabelece, no seu art. 2º que “o SNS é constituído pela rede de órgãos e serviços (…) que, na 

dependência da Secretaria de Estado da Saúde e actuando de forma articulada e sob direcção unificada, 

gestão descentralizada e democrática, visa a prestação de cuidados globais de saúde a toda a 

população”. 

Bem assim, o art. 18º, nº1, desse mesmo diploma legal refere que o SNS goza de autonomia 

administrativa e financeira e estrutura-se numa organização descentralizada e desconcentrada, sendo 

que a descentralização actuará em termos estruturais, organizacionais e operacionais. 

Como dito se deixou no capítulo 2.1.6.6., a descentralização também poderá ser equacionada no âmbito 

das instituições prestadoras de cuidados de saúde assumindo, neste caso um carácter operacional. 

Assim, refira-se a criação pelo DL nº 374/99, de 18 de Setembro, dos centros de responsabilidade 

integrada no âmbito hospitalar que “(…) constituam verdadeiros órgãos de gestão intermédia que, sem 

quebrar a unidade de conjunto, sejam dotados de poder decisório, possibilitando-se a desconcentração 

da toada de decisão nos termos e no âmbito dos orçamentos-programa previamente contratualizados 

com o conselho de administração do hospital” (cfr. Preâmbulo). A criação dos centros de 

responsabilidade vem na senda do disposto no art. 19º da Lei nº 56/79, de 15 de Setembro, segundo o 

qual aos órgão do SNS competirá entre outras situações, promover a descentralização decisória. 

Como estruturas orgânicas de gestão intermédia, os centros de responsabilidade agrupam serviços ou 

unidades funcionais que apresentem homogeneidade, tendo por objectivos a melhoria da acessibilidade, 
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a qualidade, a produtividade, a eficiência e a efectividade na prestação de cuidados. Para a prossecução 

destes fins, os centros de responsabilidade estabelecem um contrato-programa anual com os conselhos 

de administração das instituições – no âmbito de um processo de contratualização interna – onde são 

estabelecidos os objectivos a atingir e os meios necessários para o fazer (cfr. art. 2º, nº1 e art. 13º, nº1). 

De entre os princípios que orientam a actividade dos centros de responsabilidade destaque-se a 

integração do desempenho de funções de administração e de direcção técnica e chefia operacional, 

visando a agilidade e um processo de tomada de decisão que seja adequado e oportuno: art. 4º, alínea 

a). 

A revogação do diploma legal que dava enquadramento jurídico à figura dos centros de responsabilidade 

integrada, pela mão do DL nº188/2003, de 20 de Agosto, não apaga a noção entretanto transmitida, uma 

vez que no art. 3º, nº1 é estabelecido, de forma clara e inequívoca que “(…) as estruturas orgânicas dos 

hospitais devem desenvolver a sua acção por centros de responsabilidade e de custo”, continuando, “os 

centros de responsabilidade são unidades descentralizadas dotadas de objectivos específicos e de um 

conjunto de meios materiais e humanos que permitem ao responsável do centro realizar o seu programa 

de actividade com a maior autonomia possível” (cfr. art. 3º, nº1 e 2). 

Referencial normativo analisado: 

CRP; LBS; Lei nº 27/2002, de 8 de Novembro; Lei nº 56/79, de 15 de Setembro, DL nº 11/93, de 15 de 

Janeiro; DL nº 374/99, 18 de Setembro; DL nº188/2003, de 20 de Agosto 
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IV. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Neste capítulo pretende-se avançar com uma proposta de resposta para cada uma das hipóteses de 

trabalho anteriormente desenhadas, tendo por base o desenvolvimento do estudo do quadro legal básico 

do nosso sistema de saúde realizado nos capítulos que antecedem. Deste modo, pretende-se perceber 

se os mecanismos de competição seleccionados para efeitos de cotejo analítico-legal traduzem hipóteses 

plenamente confirmadas, confirmadas com reservas, situações às quais o quadro legal básico não faz 

qualquer menção expressa, hipóteses infirmadas com reservas e, finalmente, hipóteses plenamente 

infirmadas.  

Na graduação proposta pretende-se apenas demonstrar a maior ou menor acuidade com que os 

dispositivos integrantes do quadro legal básico do SSP, prevêem os mecanismos de competição em 

apreço. Desta forma, não se pretende encetar, ou sequer submeter a apreciação metodológica, a escala 

valorativa que é apresentada. Assim, com base nestes pressupostos a tabela infra permitirá, de modo 

esquemático, reportar cada uma das propostas avançadas. 

Para esse efeito recorda-se que os mecanismos de competição em análise são: A) A contratualização e o 

financiamento competitivo; B) A criação de padrões de prática médica ("guidelines"); C) A 

empresarialização (C.1) e a privatização (C.2)62; D) O desenvolvimento de parcerias público-privadas 

(PPP); E) A livre escolha do prestador por parte do utente e F) A descentralização. 

Bem assim, e para efeitos de sistematização as hipóteses de trabalho formuladas no capítulo 1.3 são: 

� Hipótese 1) O quadro legal básico do sistema de saúde português comporta ou permite a 

introdução de mecanismos de competição no meio hospitalar. 

� Hipótese 2) O quadro legal básico do sistema de saúde português é hostil à introdução de 

mecanismos de competição no meio hospitalar. 

� Hipótese 3) A introdução de mecanismos de competição no meio hospitalar necessita de 

alterações à legislação básica vigente. 

� Hipótese 4) A introdução de mecanismos de competição no meio hospitalar necessita de 

legislação básica específica ex novo. 

Ao nível do preenchimento do quadro supra citado refira-se que para algumas situações poderá haver 

mais do que uma opção assinalada. Assim, e a título de exemplo refiram-se as situações em que, não 

havendo uma referência legal expressa a determinado mecanismo de competição, tal não inviabiliza a 

                                                           

62 Embora o mecanismo de competição avançado se refira concomitantemente, à empresarialização e à 
privatização, para efeitos da sua avaliação quanto às hipóteses de trabalho avançadas, optou-se por uma análise 
diferenciada, uma vez que o quadro legal básico apresenta comportamentos distintos num e noutro caso. 
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confirmação da hipótese de trabalho, uma vez que da análise sistemática dos textos legais básicos pode 

resultar a confirmação da hipótese. O mesmo será aplicável para a infirmação de determinada hipótese: a 

ausência de previsão legal expressa não implica, necessariamente, o infirmar da mesma.  

Do preenchimento do quadro, no âmbito da hipótese 3 considera-se pertinente fazer as seguintes 

observações: 

� Consideram-se plenamente infirmadas, ao nível da CRP, as hipóteses relativas à 

‘contratualização e financiamento competitivo’ e à ‘criação de padrões de prática médica 

(“guidelines”)’, uma vez que somos de opinião, não caber no âmbito da Lei Fundamental a 

previsão de situações tão particulares; 

� Consideram-se plenamente infirmadas, ao nível da CRP, as hipóteses relativas à 

‘empresarialização’ ao ‘desenvolvimento de parcerias público-privadas’ e à ‘descentralização’ por 

se achar que as previsões existentes são consideradas suficientes, não sendo necessário 

proceder a alterações à legislação básica vigente; 

� Considera-se confirmada com reservas, ao nível da CRP, a hipóteses relativa à ‘livre escolha do 

prestador por parte do utente’, uma vez que, tratando-se de um direito do utente que entronca no 

âmbito dos direitos dos cidadãos, deveria encontrar previsão directa da Lei Fundamental, 

propondo uma alteração ao quadro legal básico nesse sentido; 

� Considera-se plenamente infirmada, ao nível da CRP e da LBS, a hipótese relativa à 

‘privatização’, uma vez que se considera que o quadro legal básico é hostil ao conceito de 

privatização das instituições que asseguram, na esmagadora maioria dos casos, o direito à 

protecção da saúde, sendo necessário para isso, proceder a uma alteração da própria ratio legis;  

� Consideram-se confirmadas com reservas, ao nível da LBS, as hipóteses relativas à 

‘contratualização e financiamento competitivo’ e à ‘criação de padrões de prática clínica 

(“guidelines”)‘, uma vez, somos de opinião que aquele diploma legal deveria prever directamente 

aqueles dois mecanismos; 

� Consideram-se plenamente infirmadas, ao nível da LBS, as hipóteses relativas à 

‘empresarialização’, ao ‘desenvolvimento de parcerias público-privadas’, à ‘livre escolha do 

prestador por parte do utente’ e à ‘descentralização’, por se achar que as previsões actualmente 

existentes são consideradas suficientes, não sendo necessário proceder a alterações à 

legislação básica vigente. 
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V. CONCLUSÃO 

 

A introdução de mecanismos de competição no sector da saúde e, em particular, no meio hospitalar é 

uma temática que se tem deparado, de forma cíclica, com momentos de aceitação e repúdio, tanto a nível 

político, como a nível organizacional, sendo permeável a modismos doutrinais ou de correntes de opinião. 

Não obstante, a sua aceitação e mesmo a defesa da sua implementação, têm conhecido novo fôlego que 

se fica a dever, essencialmente, à desadequação ou ao desajustamento que o nosso SNS tem 

demonstrado para fazer face a despesas crescentes, a desafios de melhoria contínua de qualidade – 

quer quanto à prestação directa de cuidados de saúde, quer quanto ao desenvolvimento de amenidades 

– a utentes mais exigentes e conhecedores e à necessidade de criar estruturas que garantam uma maior 

efectividade relativamente aos custos.  

A esta situação não será alheio o entendimento de que adoptar mecanismos de competição não significa 

abdicar de um sistema com uma filosofia de SNS, com carácter universal, geral e tendencialmente 

gratuito, onde a garantia de equidade tem assento constitucional. Significa sim, que a introdução 

daquelas ferramentas podendo ter carácter pontual ou sectorial – v.g. com aplicação ao sector hospitalar 

e não aos cuidados primários – ou podendo ser concretamente delimitadas no tempo pretendem 

dinamizar procedimentos e estruturas organizacionais já existentes, alertando para a necessidade de se 

proceder a uma actividade de reengenharia de processos. Assim, e nas palavra de von Otter (1991) que 

de novo fazemos eco, “a introdução de princípios de mercado na prestação de cuidados de saúde, não 

visa alterar o sistema, mas torná-lo melhor”. 

Este processo de aceitação doutrinária da introdução de mecanismos de mercado é pautado, também, 

pela percepção da importância crescente do papel da regulação neste âmbito e pela necessidade de 

tornar factual a separação entre prestador, financiador e pagador, crendo-se ser esta a principal mola 

impulsionadora deste processo. 

A escolha pelo meio hospitalar em detrimento de qualquer outro prendeu-se, essencialmente, pelo facto 

de, dada a complexidade e riqueza organizacional destas instituições, ser possível observar a 

implementação e desenvolvimento de cada um dos mecanismos de competição abordados. O mesmo é 

dizer, que o meio hospitalar é um campo de estudo por excelência onde a observação concomitante das 

ferramentas em apreço pode ser realizada, monitorizada e avaliada. 

Face ao exposto e havendo abertura à introdução daqueles mecanismos importava saber, ao nível do 

quadro legal básico que enforma o nosso sistema de saúde, quais as implicações jurídicas da adopção 

de (algumas) das ferramentas de mercado. Mais concretamente, era necessário descortinar se aquele 

quadro legal permitia ou era hostil à introdução de mecanismos de competição no meio hospitalar e, 
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como corolário destas questões iniciais, se era necessário – ou legítimo – proceder a alterações na CRP 

e na LBS para permitirem a assunção daqueles princípios ou se, de forma mais abrangente, seria 

necessário – ou exequível – criar legislação ex novo para validar aquelas figuras concorrenciais. 

Pelas razões expostas no capítulo 2.1.6, optou-se por analisar em mais detalhe a contratualização e o 

financiamento competitivo, a criação de padrões de prática médica (“guidelines”), a empresarialização e a 

privatização, o desenvolvimento de PPP, a livre escolha por parte do utente e a descentralização. 

A confrontação dos mecanismos escolhidos com as hipóteses em apreço leva-nos a defender a intenção 

de não proceder a uma interpretação isolada de cada uma delas. De facto, a análise do carácter 

permissivo ou hostil do nosso quadro legal básico encontra-se directamente relacionada com a conclusão 

sobre a necessidade ou não de proceder a alterações àquele quadro legal, seja para a alteração das 

estatuições já existentes, seja para a introdução de novas estatuições. Deste modo, podemos concluir 

que uma avaliação individual de cada hipótese, dada a inter-relação e a interdependência existente entre 

elas, pecaria por incompleta. 

Através dos resultados obtidos, a primeira conclusão que podemos extrair é que a maior parte dos 

mecanismos de competição analisados encontram eco no quadro legal português. A título de exemplo, 

refira-se o caso concreto da empresarialização cuja previsão já se encontrava patente num diploma legal 

que remonta ao final da década de sessenta (Decreto nº 48357, de 27 de Abril de 1968, que estabelecia o 

estatuto hospitalar). Esta conclusão apresenta acrescido interesse se nos recordarmos do movimento 

contestatário que rodeou a passagem dos hospitais, primeiro a SA e, posteriormente, a EPE. Não só esta 

medida não era inovadora, como o nosso quadro legal previamente a previa e a LBS posteriormente a 

reforçou, com a previsão constante da Base nº XXXVI. Neste seguimento, poder-se-ia debater sobre a 

correcção da adopção da forma jurídica de sociedade anónima ou de entidade pública empresarial, mas 

cremos não ser este o lugar competente para o efeito. 

Bem assim, se conclui que embora alguns dos mecanismos analisados em pormenor, não estejam 

expressamente previstos na nossa Lei Fundamental ou na LBS, o mesmo não significa que estes 

instrumentos enformadores os reneguem. Pelo contrário, os princípios enunciados pela CRP sobre a 

caracterização ética e filosófica do sistema de saúde português – generalidade, universalidade, equidade 

e tendencial gratuitidade – abrem as portas a que instrumentos legislativos de carácter mais operacional 

– como sejam os decretos-lei, as portarias e os decretos regulamentares – o façam com total 

legitimidade. Esta situação pode ser exemplificada pelos casos concretos dos mecanismos da 

contratualização e da criação de ‘guidelines’ que, pelo seu carácter puramente operacional não constam 

– porque não devem constar – de previsões Constitucionais ou da Lei de Bases da Saúde. No primeiro 

caso, porque sendo a Constituição “uma ordenação sistemática racional da comunidade política, 

plasmada num documento escrito, mediante o qual se garantem os direitos fundamentais e se organiza, 

de acordo com o princípio da divisão de poderes, o poder político” (Canotilho, 1991) não lhe caberá 
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oferecer soluções de carácter operacional, tendo antes, um efeito estabilizante e de segurança jurídica a 

nível nacional. O mesmo é dizer que as previsões legais que abrangem a problemática da 

contratualização e do desenvolvimento de ‘guidelines’ carecem de “nobreza” para se encontrarem 

estabelecidas na Lei Fundamental. 

A mesma justificação, com as necessárias adaptações, é verdadeira para o caso das Leis de Bases ou 

Leis de Princípios: elas consagram os princípios vectores ou as bases gerais de um determinado regime 

jurídico, deixando a cargo do executivo o desenvolvimento desses princípios ou bases: a Assembleia da 

República mantém-se soberana ao traçar a moldura dentro da qual se deve exercitar a actividade do 

Governo. 

Por outro lado, conclui-se que, quanto ao caso concreto da livre escolha do prestador por parte do utente, 

não seria de estranhar a sua previsão específica e directa no texto constitucional. Esta situação, que é 

reconduzível a um dos princípios enformadores da realidade do nosso sistema de saúde – no âmbito dos 

Direitos Fundamentais e mais concretamente dos Direitos, Liberdades e Garantias -, poderia estar 

directamente elencada na previsão constitucional que regula o direito à protecção da saúde. Assim, 

propor-se-ia a inclusão desta referência no texto constitucional e, mais concretamente na alínea a) do nº2 

do artigo 64º da CRP. 

Conclui-se ainda que existe de facto, um mecanismo de competição analisado que contraria as previsões 

do quadro legal básico do nosso sistema de saúde, pelo que o mesmo se mostra hostil á sua introdução. 

Trata-se da privatização. Entende-se que o direito à protecção da saúde é um direito fundamental que 

abrange todos os cidadãos, devendo, por isso mesmo, ser prosseguido, em primeira instância e com 

carácter de abrangência geral, pelo Estado. Esta afirmação não inviabiliza, como é óbvio, a existência de 

um sector privado e social totalmente legitimado pela CRP e pela LBS, significa apenas, que é o Estado o 

principal garante da prossecução daquele direito, podendo para tal articular com o SNS as formas 

empresariais e privadas de exercer a medicina, tendo ainda competência para as disciplinar e mesmo 

fiscalizar (cfr. art. 64º, nº3, alínea d) da CRP). A figura jurídica da privatização levaria a uma transferência 

total do direito de propriedade das mãos públicas para as mãos de privados e esta possibilidade é vedada 

quando estamos perante Direitos Fundamentais dos cidadãos. Se assim não se entendesse, mais do que 

encetar uma alteração constitucional, estar-se-ia a encetar uma revisão da ratio legis de filosofia política e 

social do nosso país, ora, não se nos afigura ser essa a vontade do legislador, nem se nos afigura 

possível encontrar suporte legal para uma alteração a esse nível. 

Aquando da transformação de 34 hospitais do sector público administrativo em 31 hospitais com a 

natureza jurídica de sociedades anónimas houve acesso debate sobre, primeiro, a correcção do modelo 

jurídico adoptado e, segundo, o receio de aquela transformação poder conduzir a uma privatização da 

maioria dos hospitais que integram o SNS. Quanto à primeira questão, não cabe no âmbito do presente 

trabalho a discussão sobre a bondade da transformação dos hospitais em hospitais SA ou sobre a 
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correcção do modelo escolhido para evidenciar uma mudança de rumo no sentido de uma gestão mais 

empresarial das instituições hospitalares. Quanto à segunda, reitera-se o que já se afirmou: seria 

necessário proceder, não só a uma revisão constitucional para permitir tal alteração, como também a uma 

alteração da ratio legis do quadro legal básico do SSP o que se considera extremamente improvável. 

Mais uma vez, e quanto aos mecanismos da ‘contratualização e financiamento competitivo’ e da ‘criação 

de padrões de prática médica (“guidelines”)’ a LBS não se lhes refere directamente, embora a sua 

possibilidade possa ser inferida pela leitura e análise integradora de várias Bases daquele diploma legal. 

No entanto, consideramos não ser despicienda a vantagem de uma estatuição directa sobre aqueles dois 

mecanismos - com especial incidência no segundo - uma vez que, ao contrário da contratualização que 

se encontra cultural e organizacionalmente aceite de forma generalizada, o desenvolvimento e 

implementação de guidelines ou protocolos clínicos encontra ainda muita resistência, nomeadamente por 

parte da classe médica e a despeito do Código Deontológico da Ordem dos Médicos prever esta 

possibilidade no seu artigo 142º. 

Uma das principais dificuldades encontradas no desenvolvimento do presente trabalho de projecto 

prende-se com questões de carácter metodológico. Assim, como já se disse, tendo-se optado por utilizar 

os métodos da pesquisa e revisão bibliográficas e da hermenêutica, foi necessário realizar uma análise 

tão extensa quanto possível das várias fontes de informação disponíveis sobre a temática em apreço. No 

entanto, quer a documentação de suporte ao enquadramento conceptual, quer os diplomas legais que 

careciam de análise provaram existir numa quantidade incompatível com o tempo disponibilizado para o 

desenvolvimento do presente trabalho de projecto, não sendo possível garantir uma análise cabal de 

todos eles. Assim, foi necessário optar por aqueles que se consideraram mais elucidativos de 

determinada corrente de pensamento ou cujos autores exerçam o papel de verdadeiros ‘opinion makers’. 

Face ao exposto foi necessário não ceder ao pecado da “gula bibliográfica”, priorizando os textos que 

viriam a ser analisados. Este “excesso” de bibliografia relativa aos mecanismos de competição no sector 

da saúde é mais notório quanto à perspectiva económica, uma vez que, por seu lado, para efeitos da 

análise desta temática pela lente do Direito, não existe de facto, muita bibliografia disponível ou 

directamente aplicável. Este factor foi, simultaneamente, frustrante e desafiante. 

Ainda a nível metodológico e na sequência do referido supra, preconiza-se o aprofundamento da 

presente temática – em sede própria, que não o presente trabalho de projecto - através do recurso a 

metodologias de carácter qualitativo, como seja a entrevista semi-estruturada realizada a uma 

“população” composta por profissionais do sector do Direito, bem como do da saúde e, em particular, do 

meio hospitalar, que fossem interlocutores válidos e testemunhas privilegiadas, não só pelo seu saber, 

como pela sua experiência na vivência desta temática e pelo conhecimento, teórico e prático, do sistema 

de saúde português. Propõe-se, deste modo, a heterogeneidade e pluralidade de perspectivas 
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apresentadas por vários peritos, como forma de enriquecimento das conclusões eventualmente 

alcançadas. 

Face ao exposto apresentam-se as seguintes recomendações, 

A nível metodológico: 

� A realização de uma abordagem mais aprofundada da temática em apreço – em sede 

académica própria –, através do recurso a métodos qualitativos de investigação, dos quais se 

destaca a entrevista semi-estruturada realizada a testemunhas privilegiadas do sector da saúde. 

A nível legislativo: 

� O princípio da livre escolha do prestador por parte do utente deveria passar a ter assento directo 

na nossa Lei Fundamental; 

� A contratualização deveria ter uma previsão específica em sede de LBS; 

� A criação de padrões de prática médica (“guidelines”) deveria ter uma previsão específica em 

sede de LBS que fosse, também, plasmada no articulado-tipo do contrato programa celebrado 

com os hospitais. 

A nível organizacional: 

� Incentivo à implementação de mecanismos de competição devidamente regulados e 

monitorizados e, nos termos do previsto pelo quadro legal básico do SSP; 

� Realização de acções de sensibilização e de formação sobre o conceito e alcance dos vários 

mecanismos de competição, de forma a afastar o “fantasma” das teorias e regras económicas de 

mercado se aplicadas ao sector da saúde, cujas especificidades e forte dimensão humanista e 

social não permite recebê-las de forma directa. 

Em termos finais dizemos com Baker (1991) que “a verdadeira competição está na resistência das 

organizações à mudança”.  
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ANEXO I 

 

Texto Constitucional – Artigo 64º: 

Lei Constitucional nº 1/82, de 30 de Setembro 

Sexta Revisão Constitucional de 2004 
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ANEXO II 

Lei de Bases da Saúde - Base XXXVI  

(DR - I Série, pág. 3458) 
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ANEXO III 

Regime Jurídico dos Hospitais S.A. e dos Hospitais EPE 

Comparação 
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Regime Jurídico dos Hospitais S.A. e dos Hospitais EPE – comparação: 

 

 Hospitais SA Hospitais EPE 

Constituição Decreto-Lei (forma seguida na prática) 

ou escritura de constituição de 

sociedade comercial 

Decreto-Lei 

Titularidade Pública; capital social (elemento 

pessoal predominante) 

Pública; capital estatutário (elemento 

patrimonial predominante) 

Regime Jurídico Em, princípio, direito privado (art. 7º, 

nº1 Regime do Sector Empresarial do 

Estado) 

Em, princípio, direito privado (art. 7º, 

nº1 Regime do Sector Empresarial do 

Estado) 

Tutela/Autonomia Autonomia; regras de tipo tutelar do 

RJGH; exercício da função accionista 

Tutela governamental económica e 

financeira (Regime do Sector 

Empresarial do Estado);regras do tipo 

tutelar do RJGH 

Estatuto dos titulares de órgãos 

de gestão nomeados pelo Estado 

Gestor público Gestor público 

Regime de contratação Sujeição controvertida ao regime de 

contratação pública quer para 

empreitadas e concessões de obras 

públicas, quer para aquisição de bens e 

serviços 

Sujeição inequívoca à contratação 

pública quanto às empreitadas e 

concessões de obras públicas e 

sujeição controvertida à contratação 

pública para aquisição de bens e 

serviços 

Controlo financeiro Fiscalização sucessiva e concomitante Fiscalização sucessiva e concomitante 

Regime de pessoal Direito privado Direito privado 

Regime tributário Sujeição ao regime tributário em vigor 

para as empresas privadas 

Sujeição ao regime tributário em vigor 

para as empresas privadas 

Extinção por insolvência Sujeição ao regime geral (Código da 

Insolvência) 

Não sujeitas ao regime geral (Código 

da Insolvência) 

 


