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INTRODUÇÃO 

 

O Sector da Saúde em Portugal é provavelmente um dos melhores exemplos da aplicação da 

denominada Nova Gestão Pública, sendo a empresarialização dos Hospitais a sua face mais 

visível. Concentremo-nos no modelo de governação e nalgumas relações contratuais 

existentes que se estabelece entre o Ministério da Saúde e cada um dos hospitais. Interessa-

nos tentar perceber qual a situação actual, o que é que se espera desta nova forma de 

governação e, finalmente, os problemas associados à contratualização no interior do próprio 

sector.  

 

Interessa igualmente perceber o que acontece ao Hospital se apresentar consecutivamente 

prejuízos: Não vai encerrar certamente. Será a Administração responsabilizada? São 

encontradas pelo Governo outras formas de financiamento, para além das previstas em sede 

de contrato programa, sem quaisquer consequências para o Hospital? Trata-se no fundo de 

perceber a estrutura de incentivos e os seus efeitos. 

 

Quer no âmbito do modelo de governação quer no âmbito do modelo da contratualização, a 

assimetria da informação existente entre o Ministério da Saúde
1
 e cada um dos Hospitais, 

leva a que estejamos perante um tipo de relação denominado de teoria de agência que pode 

originar dois tipos de problemas: o risco moral
2
 e a selecção adversa

3
. 

 

A forma de ultrapassar os referidos problemas, passa por alinhar os interesses do Estado (em 

sentido lato), enquanto accionista, regulador e financiador com os interesses do Hospital.  

  

É neste contexto que propomos desenvolver este trabalho: analisar e perceber em que 

medida as novas relações contratuais existentes entre o Ministério da Saúde e os Hospitais 

empresarializados, no quadro de um novo modelo de governação, contribuem para alinhar 

os interesses de ambas as partes, através de um sistema de incentivos. 

 

Em suma, pretende-se reflectir sobre a situação actual no que se refere à relação que se 

estabelece entre o Ministério da Saúde e os Hospitais-empresa, tendo por base os 

                                                           
1 Mais concretamente a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS, I.P.) e a Administração Regional de Saúde da área geográfica 

na qual se insere o Hospital EPE. 
2 Associado à dificuldade de observar as acções dos agentes. 
3 Ligado à incapacidade de identificar as características dos agentes. 
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denominados contratos-programa, recorrendo para o efeito ao estudo de caso comparado: 

Hospital Garcia de Orta (Almada) / Centro Hospitalar de Setúbal. 

 

Atrevemo-nos a afirmar que a questão fundamental deste trabalho prende-se com o 

seguinte: em que medida contribuirá o modelo de contratualização, num quadro de teoria da 

agência e no actual modelo de governação dos Hospitais EPE, para alinhar interesses entre 

estes e o Ministério da Saúde, através de um sistema de incentivos? 

 

Para atingir os objectivos pretendidos, o trabalho está dividido em 5 capítulos. Os capítulos 

I, II e III contêm cada um uma pequena nota introdutória ao seu desenvolvimento. O último 

capítulo contém uma síntese conclusiva.  

 

O primeiro capítulo efectua um enquadramento teórico geral que nos localiza na matéria 

relativa à modernização ou reforma da Administração Pública, debruçando-se sobre a teoria 

da “Nova Gestão Pública”, que nos conduzirá à problemática da teoria da agência, dos 

contratos e dos modelos de governação. A caracterização do financiamento do sistema de 

saúde no nosso país efectuar-se-á neste capítulo, tendo em conta, na nossa opinião, que foi o 

factor impulsionador da reforma ainda em curso no sector da saúde. 

 

O segundo capítulo apresenta um quadro teórico mais específico quanto às novas realidades 

existentes naquele sector: a criação dos Hospitais EPE e o contrato programa com estes 

celebrados pelo Ministério da Saúde, que consubstancia o novo modelo de relacionamento 

financeiro. 

 

No capítulo terceiro procede-se à apresentação do estudo de caso comparado – Hospital 

Garcia de Orta/Centro Hospitalar de Setúbal, tendo sido utilizado um conjunto de dados 

relativos aos anos de 2006 e 2007, na sua maioria retirados dos relatórios e contas dos 

respectivos hospitais, para que possamos discutir os resultados obtidos no capítulo IV. 

 

O capítulo V apresenta uma súmula das principais conclusões, iniciando-se com a descrição 

dos principais resultados do próprio modelo, para posterior referência aos seus aspectos 

positivos e problemáticos, que nos conduzirão a recomendações concretas e sugestões de 

futuros estudos. 
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CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

1.1  Introdução 

 

A Administração Pública Portuguesa tem sido alvo de profundas mudanças quer na sua 

organização quer na sua gestão, sendo as faces mais visíveis a componente institucional
4
 e 

os aspectos relacionados com a gestão dos recursos humanos, constituindo o sector da 

Saúde um exemplo paradigmático daquelas mudanças. 

 

A abordagem das mudanças referidas e experimentadas na Administração Pública em 

Portugal, e em concreto na área da Saúde, pode ser estudada com base na denominada 

“Nova Gestão Pública”, pelo que importa percebê-la, bem como os seus fundamentos 

teóricos, para que possamos entender, empiricamente, nos capítulos subsequentes, a nova 

realidade do sector da saúde no nosso País. 

 

Esta nova realidade remete-nos para os novos modelos de governação dos hospitais e dos 

problemas daí decorrentes, nomeadamente, a relação de agência
5
 que se estabelece entre o 

Ministério da Saúde e o Hospital. Daí, também, a necessidade de compreender e entender os 

fundamentos teóricos subjacentes à relação de agência, aos contratos e ao “governo das 

sociedades”. 

 

É o que faremos neste capítulo, deixando para o final uma breve caracterização do 

financiamento do sistema de saúde em Portugal, que foi um dos aspectos determinantes, se 

não o mais relevante, para impulsionar a reforma em curso naquele sector. 

 

Assim, começa-se na secção 1.2. por uma abordagem da denominada “Nova Gestão 

Pública”. A secção 1.3. aborda a problemática do “governo das sociedades” enquadrada, por 

um lado, nos conceitos desenvolvidos na secção anterior e, por outro, nos problemas 

associados à teoria da agência e aos contratos. A secção 1.4. apresenta uma breve 

caracterização do financiamento dos cuidados de saúde, introduzindo, na sequência do 

exposto na secção 1.2., a problematização da “contratualização”, após uma breve nota 

introdutória sobre a evolução do Sector da Saúde em Portugal. 

                                                           
4 Veja-se o Programa de Reforma da Administração Central do Estado (PRACE). 
5 Segundo Pereira (2007, p. 120) a relação de agência é “...uma relação de tipo contratual em que um individuo (o principal) delega certos 

direitos a favor de outro indivíduo (o agente) que é suposto actuar de acordo com os interesses (função objectivo) do principal a troco de 

qualquer contrapartida (pecuniária ou não).” Para análise da teoria da agência nas Instituições ver ainda Eggertson, T. 1990, Economic 
Behavior and Institutions, Cambridge University Press, Cambridge. 
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1.2 A Modernização ou Reforma da Administração Pública 

 

A denominada “Nova Gestão Pública”, que se desenvolveu no início dos anos 80 e 

prosseguiu nos anos 90, na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Reino Unido, 

Holanda e países escandinavos, tem as suas origens na economia neoclássica (ênfase do 

mercado - baseado na escolha individual e na afectação eficiente), no novo institucionalismo 

(focado em como as regras e as normas da estrutura institucional facilitam os próprios 

interesses individuais) e, principalmente, na teoria da agência (principal - agente). Neste 

último caso, a teoria dá ênfase aos próprios interesses de todos os stakeholders, incluindo 

principais (cidadãos) e agentes (políticos e burocratas) em ambos os sectores privado e 

público. As reformas governamentais são norteadas pelos princípios de mercado e a 

“privatização” de bens e serviços públicos (Haque, 2007). 

 

As características fundamentais da “Nova Gestão Pública” podem sintetizar-se, segundo 

Salis Gomes (2001), num conjunto de aspectos, dos quais nos permitimos realçar: a 

orientação para a qualidade dos serviços oferecidos aos “clientes”; esforços para reduzir os 

custos e, em particular, assegurar a transparência dos custos de produção, diferenciação do 

financiamento, da aquisição e da produção de serviços; aceitação da independência 

organizacional de unidades administrativas; descentralização das responsabilidades de 

direcção (separação das decisões estratégicas e operacionais); introdução da avaliação do 

desempenho e dos resultados; integração de princípios de concorrência (ex: contracting 

out); flexibilização do emprego público. 

 

Christensen e Laegreid (2003) fazem referência aos mesmos aspectos, afirmando, de um 

outro modo, que a “Nova Gestão Pública” é inspirada nas ideias de gestão e práticas do 

sector privado, focando-se no controlo de custos, na transparência financeira, na 

descentralização da autoridade de gestão e na criação de mecanismos de mercado e 

indicadores de desempenho. 

 

Haque (2007) acrescenta, ainda, o conceito de “valor”, que foi importado para o serviço 

público, realçando, contudo, a diferença entre o valor clássico do sector público 

(accountability, profissionalismo) e o novo conceito de valor
6
 (eficiência, orientação para o 

cliente). 

                                                           
6 Conceito de valor na moderna reforma. 
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Para Lane (2000) a contratualização é a medida mais visível da aplicação desta nova teoria. 

Refere, no entanto, que a teoria da governação do sector público não pode ser substituída 

pela contratualização, pois aquela deverá incluir outras matérias como sejam as políticas 

públicas e administração pública, porque existem um conjunto de tarefas básicas naquele 

sector, como, por exemplo, a afectação ou provisão de bens e serviços e a manutenção do 

rendimento ou redistribuição das transferências. 

 

Face ao exposto, verifica-se que a questão que se coloca no quadro de actuação do governo 

no âmbito da “Nova Gestão Pública” são os múltiplos papéis que tem que desempenhar: 

comprador, fornecedor, contratador, regulador e árbitro. 

 

Para que o governo possa desenvolver os referidos papeis, nomeadamente, comprador, 

fornecedor de serviços e árbitro, tem que recorrer a mecanismos que lhe permitam não 

actuar directamente na governação pública. Assim, o governo vai delegar em agentes que 

têm como função gerir o sector público, podendo surgir relações de principal – agente, 

sendo o governo o principal e as agências governamentais, os agentes. Em suma, para se 

entender a moderna governação é essencial compreender a teoria principal – agente (Lane, 

2000). 

 

Contudo, e segundo Salis Gomes (2001, p. 88), “…com a simplificação da regulamentação 

burocrática e a outorga de uma responsabilidade operacional a agências descentralizadas e 

independentes, a “nova gestão pública” leva o controlo de legalidade da acção pública a 

perder o seu lugar central no desenvolvimento das políticas em favor duma apreciação de 

outputs e outcomes, ou seja, a questão da eficácia emerge como determinante”. 

 

Caso paradigmático do que se afirma, apreciação exclusiva de outputs e outcomes, é o 

exemplo da aplicação da “Nova Gestão Pública” em França, que em 1996 enveredou pela 

criação das Agências Regionais dos Hospitais.  

 

Segundo Minvielle (2008), a referida criação promoveu a descentralização e renovou a 

gestão dos cuidados de saúde, em negociação com o sempre presente conservadorismo 

administrativo francês. São criadas as Agências Regionais dos Hospitais em cada região, 

tendo como objectivo a contenção dos custos. Para este efeito devem as agências proceder a 

uma reestruturação e a uma nova afectação dos recursos, em linha com as prioridades 
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públicas de saúde, controlando o acesso aos cuidados de saúde e aplicando os instrumentos 

constantes dos regulamentos. 

 

Esta reforma produziu, na opinião do autor, um conjunto de benefícios visíveis, 

nomeadamente, na transferência da autoridade (delegação de poderes nas autoridades 

regionais), no recrutamento de gestores com dinâmica de gestão no contexto da “Nova 

Gestão Pública”, consubstanciando-se no planeamento e orçamentação (afectação de 

recursos) bem como na melhoria registada no que se refere à coordenação entre as agências 

e os departamentos governamentais. 

 

Observa-se, claramente, no exemplo retratado que a concepção da “Nova Gestão Pública” 

resulta de orientações práticas e programáticas que encontra nas formas de gestão 

empresarial e que são pensadas como transponíveis, para bem da eficiência e da economia 

de custos colectivos, para as organizações públicas (Mozzicafredo, 2001).  

 

Existem contudo críticas à “Nova Gestão Pública”, como sejam, por exemplo, as referidas 

por Christensen e Laegreid (2003) quando afirmam que o propósito do serviço público é 

governar e não gerir, sendo bastante complicado e difícil encontrar um equilíbrio sustentável 

entre descentralização e centralização, entre controlo político e autonomia da agência, o que 

significa que o essencial é manter e fortalecer a confiança e a verdade nas organizações do 

sector público. 

 

Numa outra linha de pensamento vai Lane (2000) quando refere que se a “Nova Gestão 

Pública” oferece novas ferramentas para a gestão do sector público, então deverá 

questionar-se se ela é apropriada na relação de todas as formas de serviços públicos, pois o 

sector público consiste em diferentes coisas. 

 

No entanto, outros autores, como Oliveira (2000), afirmam que são indiscutíveis os 

benefícios resultantes desta nova teoria de gestão pública: os serviços tornaram-se mais 

flexíveis e mais responsáveis perante os cidadãos. Todavia, nem tudo foi positivo. Para o 

mesmo autor o contracting out não trouxe necessariamente benefícios. Neste sentido, Prager 

(1994), questiona se o sector público presta atenção aos custos da gestão da contratação 

externa e respectiva monitorização. 
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Para aquele autor (Prager, 1994), e partindo do pressuposto que a contratação externa é uma 

ferramenta para a gestão do sector público, torna-se necessário efectuar uma análise 

custo/beneficio, isto é, a produção interna poderá ser mais eficiente que o outsourcing 

quando estes custos são superiores aos benefícios que podem daí resultar
7
. 

 

Retomando o pensamento de Oliveira (2000), este conclui que se torna necessário 

redesenhar a gestão pública, a qual não pode ser reduzida e dissolvida na gestão 

empresarial, já que são realidades diferentes, com objectivos diferentes e valores diferentes. 

Mas se os problemas de gestão pública não podem ser solucionados pela assimilação da 

gestão empresarial, também não podem ser resolvidos pela politização do sistema 

administrativo. Para isso, apresenta um novo conceito: a governação de “redes”, que está 

entre a autonomia do mercado e a hierarquia burocrático-racional. Neste modelo o gestor 

público não tem as mesmas funções das do gestor empresarial.   

 

De igual modo Haque (2007), observa a existência de sinais de que a implementação da 

“Nova Gestão Pública” está a desvanecer-se e o debate que agora se faz é para outros 

modelos de reforma, como, por exemplo, e indo ao encontro do referido por Oliveira 

(2000), a governação de “redes”. 

 

Todavia, Haque (2007, p. 181) reconhece que “...as recentes reformas tornaram a gestão 

pública na maioria dos países da OCDE mais eficiente, mais transparente e orientada para o 

cliente, mais flexível e com um maior foco no desempenho”. Mas, por outro lado, identifica 

uns resultados (outcomes) negativos resultantes do processo de reforma, como por exemplo: 

“a adopção de técnicas do sector privado pode desafiar a cultura colectiva do sector público, 

a tendência para o desmantelamento dos serviços públicos e redução do emprego público 

pode afectar desfavoravelmente a memória institucional e a capacidade do sector público e 

demasiada ênfase no desempenho baseado nos resultados pode criar uma mentalidade para o 

curto prazo (output) em detrimento do longo prazo (outcomes)”. 

 

Em suma, pode resultar dos pressupostos expostos nesta secção, nomeadamente da relação 

de agência, da prioridade dada aos critérios de eficiência, quer alocativa quer técnica, bem 

como da procura incessante de reestruturar a dimensão do sector público, que a promoção 

                                                           
7 Prager (1994) menciona 5 condições que previamente terão que existir para o sucesso da contratação externa: Escala, Campo de Acção, 

Organização, Competição (entre os fornecedores de bens e/ou serviços) e gestão da contratação externa. 
 



O MODELO DE GOVERNAÇÃO DOS HOSPITAIS, EPE: ESTUDO DE CASO COMPARADO 

 8 

da sua eficiência e da sua eficácia só será possível ou com a introdução de competição 

dentro do próprio sector ou com a redução deste transferindo para o sector privado 

atribuições e competências que tradicionalmente estão no sector público. 

 

Ao longo desta secção fizemos referência aos aspectos positivos e problemáticos da “Nova 

Gestão Pública”. No âmbito desta reforma e aos múltiplos papeis que o governo tem que 

desempenhar, este tem que delegar em agentes, que gerem, em seu nome, o interesse 

público, pelo que poderão surgir relações de principal - agente no referido sector e, 

consequentemente, no governo das diversas instituições públicas. É o que estudaremos no 

ponto seguinte.  

 

1.3  A Teoria da Agência, Contratos e Governação 

 

Conforme referido no final da secção anterior, os múltiplos papeis que o Governo 

desempenha actualmente, no âmbito da “Nova Gestão Pública”, conduz a que tenha que 

delegar em agentes a gestão que a ele incumbe nos diferentes domínios da governação. Esta 

situação pode forçá-lo a contratualizar o modo de actuação desse mesmo agente, para que 

actue de acordo com os seus interesses.  

 

O referido no ponto anterior remete-nos para a problemática dos contratos
8
, nomeadamente 

porque é que são necessários, porque razão podem existir lacunas nos contratos, quais as 

suas consequências e como é que um contrato alinha interesses. 

 

Estas são as questões que merecem ser agora abordadas para que percebamos em que 

medida os aspectos relacionados com os contratos confluem para a relação de agência que 

se estabelece entre principal e agente e, igualmente, na problemática da governação. 

 

Importa iniciar esta abordagem pelas funções económicas fundamentais do direito dos 

contratos, que são basicamente duas: “…evitar que a possibilidade de uma parte se 

aproveitar da outra ponha em causa a celebração de transacções voluntárias mutuamente 

vantajosas
9
. A segunda é regular essas transacções quando surgem contingências 

imprevistas” (Rodrigues, 2007, p. 148). 

                                                           
8 Esta sub-secção – contratos – baseia-se nos livros de Cooter, R. e Ulen (2004), Rodrigues, V. (2007) e Pereira, P. (2008) onde se 

resumem as principais conclusões quanto às funções dos contratos.  
9 “O primeiro objectivo da Lei contratual (primeira função económica) é permitir às pessoas cooperarem convertendo jogos com soluções 

não cooperativas (ineficientes) em jogos com soluções cooperativas (eficientes)” (Cooter, R. e Ulen , 2004). 
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Mas, em concreto, o que são contratos: são“… promessas mútuas que as partes ex-ante 

querem ver implementadas e às quais estão associadas sanções em caso de incumprimento 

de pelo menos uma das partes. Estas promessas mútuas devem ser realizadas com 

autonomia
10

, liberdade e ponderação entre partes habilitadas para o fazer” (Pereira, 2008, 

p.77). Os seus elementos fundamentais são, na forma escrita, os seguintes: 

“- A autonomia das partes. 

 - As vontades das partes (carácter subjectivo). 

- A declaração (carácter objectivo) – que é a expressão material ou exteriorizada, 

fidedigna ou não, das vontades das partes. 

 - Acções – comportamentos previstos na declaração atribuíveis às partes. 

 - Tempos – tempos previstos ou na declaração escrita ou em outra relevante legislação 

para implementar as acções referidas no contrato. 

- Consequências das acções – benefícios (se positivas) ou danos (se negativas) nas 

partes ou em terceiros. 

   - Terceiros – não sendo partes do negócio, estão imediatamente ou mediatamente 

interessados nos efeitos do negócio.”
11

 

 

Nenhum contrato contempla todas as contingências que possam pôr em causa o seu 

cumprimento. Todos têm lacunas. Umas são deliberadas e outras são involuntárias. 

 

As lacunas são deliberadas, quando, por exemplo, é extremamente improvável que ocorra 

determinada contingência pelo que é preferível não perder tempo a negociar quaisquer 

cláusulas para regular o que fazer caso a circunstancia ocorra, em virtude de existirem 

custos de transacção
12

 envolvidos na negociação e celebração dos contratos
13

. Podem ainda 

ser deliberadas por mútuo acordo entre as partes ou por apenas uma parte com 

desconhecimento da outra parte.  

 

Outras lacunas são involuntárias, ou não intencionais, resultando da incapacidade ou do 

desconhecimento das partes para prever certas contingências
14

. 

 

                                                           
10 Não pode haver coacção. 
11 Pereira, 2008, p.77 e 78. Itálico nosso. 
12 Segundo Douglas North, citado por Pereira (2008, p. 81), custos de transacção são: “os custos de medir os atributos com valor daquilo 

que é trocado, os custos de proteger direitos e os custos de implementar acordos”. 
13 “No mundo hipotético do teorema de Coase, onde não há custos de transacção, este tipo de lacunas não existiria: o contrato estabeleceria 

o que fazer face a todas as contingências que pudessem ocorrer durante a sua vigência.” (Rodrigues, 2007, p. 148) 
14 “Uma segunda função económica dos contratos é encorajar a revelação eficiente no seio da relação contratual (incentivar os agentes a 

procurar a melhor informação possível até à celebração dos contratos)” (Cooter, R. e Ulen , 2004). 
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Daqui decorre que não existem contratos completos pois estes só se fariam se não 

existissem custos de transacção e se fosse possível prever todas as contingências futuras, o 

que nunca acontece. 

 

 “Uma das funções fundamentais do direito dos contratos é “preencher as lacunas”, 

estabelecer supletivamente o que acontece em determinadas circunstâncias quando as partes 

não o fizeram elas próprias.” (Rodrigues 2007, p.148). Na opinião do autor, o 

preenchimento das lacunas através de normas supletivas conduzem a soluções mais 

eficientes e, consequentemente, criam mais valor para ser distribuído. 

 

Em suma, o cumprimento ou incumprimento do contrato resulta da análise custo/benefício 

que as partes, individualmente ou por mútuo acordo, façam da sua execução, pelo que a Lei 

estabelece sanções para as situações de incumprimento. Contudo pode ser mais eficiente o 

incumprimento contratual; mas, para estes casos, as sanções previstas não devem 

desincentivar tanto o incumprimento que levem as partes a cumprir contratos que são 

ineficientes
15

.   

 

“Há vários remédios para quebras de promessas contratuais
16

:  

1. Compensação perfeita por danos (perfect expectation damages) que repara o 

interesse contratual positivo.
17

  

2. Cláusulas contratuais que prevejam a penalização/compensação em caso de 

incumprimento de acções geradoras de benefícios (liquidated damages). 

3. Compensação por danos de confiança (reliance damages) que visa a reparação 

do interesse contratual negativo. O objectivo é colocar o lesado (credor) na 

situação em que estaria se não tivesse depositado confiança (reliance) na 

celebração do contrato. 

4. A execução específica – sentença judicial que produz os efeitos da declaração 

negocial do faltoso (“devedor”)” (Pereira, 2008, p.79). 

 

Os remédios identificados com os números 1., 3., e 4. são remédios extra-contratuais 

enquanto que o identificado com o número 2. é um remédio contratual. 

                                                           
15“Uma terceira função económica dos contratos é encorajar um empenho no cumprimento óptimo dos contratos.” (Cooter, R. e Ulen , 
2004). 
16 Não iremos estudar aprofundadamente estas questões por as mesmas não se enquadrarem no objecto de estudo do presente trabalho, 

razão pela qual são abordadas de forma genérica. 
17 Coloca o credor na situação em que ficaria se o contrato tivesse sido cumprido. 
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Refira-se, nesta fase de abordagem das questões relacionadas com os contratos, que em 

antecipação à celebração do contrato o “credor” incorre necessariamente num conjunto de 

investimentos baseados na confiança de que o contrato se vai concretizar. No entanto, e 

conforme já demonstrado, poderão ocorrer situações de incumprimento contratual, por parte 

do “devedor”, pelo que se deverá adoptar um remédio que contribua para uma solução 

óptima de investimento, ou seja, para que se adopte um nível eficiente de investimento
18

. 

 

Finalmente, e retomando a problemática das lacunas dos contratos, refira-se que aquelas 

podem ser preenchidas por outra legislação, ou seja, o que não se encontra estipulado no 

contrato está numa lei geral, pelo que se as normas aplicáveis supletivamente forem 

eficientes, então assiste-se a uma redução de custos de negociação em virtude de não ser 

necessário introduzir essas cláusulas no contrato, observando-se o inverso caso as referidas 

normas supletivas sejam ineficientes, pois será necessário redigir essas cláusulas nos 

contratos
19

.  

 

De acordo com o exposto nos parágrafos anteriores, permitimo-nos concluir que um 

contrato alinha interesses, numa perspectiva de relação de agência, quando no mesmo são 

vertidos os compromissos recíprocos que as partes querem ver implementadas e às quais 

estão associadas sanções em caso de incumprimento de pelo menos uma delas, o que remete 

para a necessidade da sua monitorização pelas partes. Associada a esta problemática 

encontra-se a questão dos incentivos contratuais, que será abordada mais adiante
20

. 

 

“Os contratos incompletos nas organizações, e a informação assimétrica entre os agentes 

dão origem a dois tipos de problemas importantes: o risco moral, associado à dificuldade de 

observar as acções dos agentes, e a selecção adversa, ligado à incapacidade de identificar as 

características dos agentes.”
21

 Estes problemas têm sido tratados num quadro teórico, já 

referido na Introdução do presente capítulo, denominado de teoria da agência.
22

 

                                                           
18“O quarto objectivo da “lei contratual” é incentivar um nível óptimo de investimento derivado da confiança” (Cooter, R. e Ulen , 2004). 
19“O quinto objectivo da “lei contratual” é minimizar os custos de transacção associados com a elaboração de contratos” (Cooter, R. e 

Ulen , 2004). 
20Na óptica de uma cooperação eficiente entre as partes, que, conforme referem Cooter, R. e Ulen (2004, p.235), “Cooperation is efficient 

when de promissor invests in performing at the efficient level and the promisee relies at the efficient level” 
21Pereira, (2008, p. 91). 
22Veja-se, num contexto de economia da saúde, o que para Folland et al (2008, p. 272) é uma relação de agência: ”Uma relação de agência 

ocorre quando um principal (por exemplo, um paciente) delega autoridade decisória a uma outra parte, um agente. O motivo por detrás 
dessa delegação de autoridade é que os principais reconhecem que são relativamente desinformados para arcar com a maior parte das 

decisões a serem tomadas e que essa deficiência pode ser resolvida com um agente bem informado. Assim sendo, a informação 

assimétrica e a relação agente - principal são fenómenos estritamente relacionados”. 
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Pode considerar-se que numa relação de agência a retenção de informações e a dissimulação 

dos objectivos pessoais podem conduzir a resultados que só raramente são verdadeiramente 

satisfatórios para todas as partes intervenientes (Béresniak, 1999). 

 

Os referidos problemas têm contribuído para uma imensa literatura sobre teoria da 

corporate governance, ou governo das sociedades. O problema da governação ou governo 

das sociedades é um problema do desenho institucional de modo a alinhar incentivos entre 

um ou vários principais (os stakeholders) e quem detém o controlo executivo da empresa 

(Pereira, 2008). 

 

A assimetria da informação e o não alinhamento dos interesses entre o principal e o agente, 

torna necessária a monitorização dos contratos para evitar comportamentos oportunistas dos 

agentes
23

, pelo que importa criar mecanismos que permitam a resolução dos problemas de 

agência, sendo os incentivos contratuais um desses mecanismos. 

 

Para Béresniak (1999, p. 123), “A selecção adversa e o risco moral são as situações mais 

características da disfunção da relação de agência. Ambos evidenciam a função 

penalizadora (pelo menos para o principal) da retenção de informações que os agentes 

detêm. Para evitar cair em tais situações, seria necessário conceber procedimentos que 

incentivassem os agentes a revelar uma informação fiável acerca das suas próprias 

características e actividades. Esses procedimentos já existem: são os procedimentos de 

incentivo.” 

 

Shleifer e Vishny (1997) vão no mesmo sentido ao afirmar que os incentivos contratuais são 

uma solução possível para o problema da agência, até porque o problema da agência é sério: 

as oportunidades para os gestores se apropriarem com os fundos dos financiadores ou 

desperdiçá-los em projectos que apenas a eles interessam são abundantes e bem 

documentadas. 

 

Veja-se que o problema da governação, conforme já referido anteriormente, é um problema 

do não alinhamento entre os interesses do agente e do principal, pelo que importa perguntar 

o que é o governo das sociedades
24

: “O governo das sociedades é uma maneira dos 

                                                           
23Assumindo que os agentes são racionais e egoístas. 
24O Código de Governo das Sociedades define-o da seguinte forma: “ Por governo das sociedades quer-se referir o sistema de regras e 

condutas relativo ao exercício da direcção e do controlo das sociedades”. 
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financiadores assegurarem o retorno dos seus investimentos. Como é que os investidores 

contratam gestores para que estes tenham retornos de benefícios? Como é que os 

investidores têm a certeza que o seu capital não é investido, pelos gestores, em maus 

projectos? Como é que os investidores controlam os gestores?” (Shleifer e Vishny, 1997, p. 

737). 

 

Para a OCDE
25

 o governo das sociedades “… é o sistema através do qual as sociedades são 

dirigidas e controladas. Especifica a distribuição dos direitos e das responsabilidades dos 

diversos participantes na empresa – o conselho de administração, os gestores, os accionistas 

e outros intervenientes -  e dita as regras  e os procedimentos para a tomada de decisões nas 

questões empresariais. Ao fazê-lo, fornece também a estrutura mediante a qual estabelece os 

seus objectivos e as formas de atingi-los e de avaliação da sua performance”. 

 

Numa outra linha de pensamento destaca-se Becht et al., (2005) segundo o qual o governo 

das sociedades está preocupado com a resolução dos problemas da acção colectiva
26

 no 

meio de financiadores dispersos e com a reconciliação dos conflitos de interesses entre as 

várias corporações de interessados na instituição. 

 

E, consequentemente, o modelo de governação adoptado deve assegurar, numa óptica de 

relação de agência, o retorno do investimento feito pelos financiadores. Para Williamson, 

(1988), a “transacção” é a unidade básica de análise. Alinhar as transacções com a estrutura 

da governação é o exercício central da teoria dos custos de transacção económicos. 

Transacções distinguem-se nos seus atributos; as estruturas de governação distinguem-se 

nos seus custos e competências. 

 

Atente-se de seguida o enquadramento teórico do financiamento, em sentido lato, do 

sistema de saúde em Portugal, que por efeito das “transacções” realizadas, contribui para a 

implementação da “Nova Gestão Pública” neste sector, sendo abordadas as questões 

relacionadas com a contratualização atendendo a que se assiste a “...uma relação de agência 

entre o Estado e os Hospitais (empresa) caracterizada por informação assimétrica, pelo que 

                                                           
25Citado em http://portway.pt/empresa/corporate-governance/ consultado em 02/12/08) 
26O problema da acção colectiva pode sintetizar-se no facto de em determinadas situações se todos os individuos cooperassem 

beneficiariam de algo, “...mas acabam por não o conseguir pois não conseguem alinhar e assegurar acções cooperativas mútuas e porque 
podem ter incentivos para andar à boleia das contribuições dos outros.” (Pereira, 2008, p.170). Veja-se, como exemplo, que um pequeno 

accionista não terá qualquer incentivo para analisar as contas da empresa. Mas caso existam grandes accionistas, estes terão incentivos 

para efectuar a sua análise, pois têm uma parcela significativa dos eventuais dividendos.  
 

http://portway.pt/empresa/corporate-governance/%20consultado%20em%2002/12/08)
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é difícil realizar contratos que, por um lado realizem uma partilha justa do risco entre o 

Estado e o Hospital, por outro que combatam o risco moral e a selecção adversa”
27

.  

 

1.4  O Financiamento do Sistema  de Saúde  

 

Entendeu-se apropriado, como ponto prévio ao desenvolvimento teórico sobre o 

financiamento do sistema de saúde, localizar no plano histórico a evolução do Ministério da 

Saúde, enquanto sistema, até à situação actual. 

 

1.4.1 Breve descrição da evolução do Ministério da Saúde, enquanto sistema. 

 

Até à revolução liberal de 1820, a resposta às carências dos doentes era da iniciativa do 

clero, dos municípios, da realeza e dos “ricos - homens”, com a criação de instituições para 

o efeito (hospícios, hospitais, albergues). 

 

É após a revolução liberal, que aparecem as primeiras estruturas formais de saúde, com a 

criação, em 1837, de um Conselho de Saúde que fica dependente do Secretário de Estado 

dos Negócios do Reino, vindo a ser extinto em 1868 com a criação da Junta Consultiva de 

Saúde Pública, que se mantém na dependência do mesmo Secretário. 

 

Em 1901, é extinta a referida Junta e criada a Direcção-Geral de Saúde e Beneficência, 

ainda na dependência do Secretário de Estado dos Negócios do Reino, mas cujo director já 

não é o próprio Secretário de Estado mas um médico habilitado pela Universidade de 

Coimbra ou pelas Escolas Médico-Cirúrgicas de Lisboa e Porto. 

 

Em 1958 foi criado o Ministério da Saúde e Assistência que, na década de 60, desenvolveu 

uma série de acções pertinentes a fim de estruturar e implantar uma rede adequada de 

serviços de saúde. 

 

A partir de 1971, os serviços de saúde são reorganizados, no âmbito do Ministério da Saúde 

e Assistência, a fim de se ajustarem aos princípios definidos no Estatuto da Saúde e 

Assistência, podendo-se afirmar que foi a primeira grande reforma do sistema de saúde. 

 

                                                           
27 Pereira (2008, p. 106) 
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Em 1974 é criado o Ministério dos Assuntos Sociais que integrava, além da área da saúde, 

os serviços de assistência e os de previdência social (mais tarde denominada de segurança 

social). 

 

Em 1979 é criado o Serviço Nacional de Saúde (SNS), na dependência do Secretário de 

Estado da Saúde, através da Lei nº 56/79 que regulamentou o consagrado na Constituição. 

Foi o período de maiores modificações estruturais e conjunturais operadas no sistema 

nacional de saúde. Os cidadãos passaram a usufruir do direito à protecção da saúde, 

garantido pelo Estado, através do SNS, universal, compreensivo e gratuito. 

 

Em 1983, com a publicação do Decreto-Lei nº 344-A/83, de 25 de Julho, foi recriado o 

Ministério da Saúde, mantendo-se até ao presente. Neste período assiste-se a várias 

experiências na área dos cuidados hospitalares: 

1) Hospital cuja propriedade é pública mas a gestão é privada: caso do Hospital 

Amadora - Sintra (Fernando da Fonseca). Esta experiência terminou em 31 de 

Dezembro de 2008. A partir de 1 de Janeiro de 2009 integra a esfera dos Hospitais 

EPE
28

. 

2) Hospital cuja propriedade e gestão são públicas mas adoptando regras de gestão 

privada, como foi o exemplo do Hospital da Feira. Posteriormente integrado, 

também, na esfera dos Hospitais EPE. 

3) Hospitais com regime jurídico de Sociedade Anónima de Capitais Exclusivamente 

Públicos (criados em 2002) e, posteriormente (em 2005), redenominados de 

Entidades Públicas Empresariais. 

 

Refira-se que as experiências mencionadas conviviam com os Hospitais integrados no 

Sector Público Administrativo.   

 

1.4.2 O Financiamento  

 

Conforme descrito na secção anterior, é na década de setenta do século passado, e na 

sequência da alteração do regime politico ocorrido em 1974, que o sector da saúde adopta 

                                                           
28 Entidade Pública Empresarial. Para aprofundamento desta questão em termos de legislação relevante, vejam-se os seguintes diplomas: 

Decreto-lei nº 558/99, de 17 de Dezembro (revisão do regime jurídico do sector empresarial do Estado), Decreto-lei nº 93/2005, de 7 de 

Junho (transformação dos Hospitais SACEP em Hospitais EPE) e Decreto-lei nº 223/2005, de 29 de Dezembro (criação dos Hospitais 

EPE.) 
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princípios completamente distintos e consagrados na Constituição, com a criação do Serviço 

Nacional de Saúde. 

 

Barros (2009, p. 214) argumenta que a filosofia que o SNS adopta “...é a de cobertura de 

seguro completa, quer em termos do tipo de cuidados médicos abrangidos, quer em grau de 

cobertura de risco, quer na população incluída nesse seguro”. 

 

Portugal enquadra-se, para Barros e Gomes (2002), num conjunto de países cujo sistema de 

financiamento de cuidados de saúde começou, há relativamente pouco tempo, a mudar de 

um sistema baseado em seguros para um sistema com base em impostos e, 

consequentemente, que se encontram numa fase de transição.
29

 

 

Ainda no que se refere ao financiamento
30

, a década de noventa traz consigo profundas 

alterações, nomeadamente “...uma nova forma de organizar a relação do segurador com os 

prestadores (a função pagamento), mas também em termos de angariação de fundos, já que 

permite uma substituição, em condições a determinar caso a caso, entre seguro público e 

seguro privado.” (Barros, 2009, p. 215). Veja-se a estrutura de financiamento das despesas 

de saúde em Portugal: 

 

Quadro 1.1 - Estrutura de financiamento das despesas de saúde em Portugal 

 2000 2004 

Seguros privados 1,4% 2,4% 

Subsistemas privados              1,7%              2,2% 

Outros Privados 2,2% 1,3% 

Serviço Nacional de Saúde 60,3% 57,2% 

Subsistemas Públicos 6,1% 6,7% 

Outros Públicos (inclui deduções fiscais) 6,1% 7,7% 

Despesa privada das famílias 22,2% 22,5% 

Fonte: INE, Conta Satélite da Saude, citado por Barros (2009). 

 

                                                           
29 Inclui Itália, Grécia e Espanha (apenas se distinguem dos países cujo financiamento é baseado nos impostos pela componente temporal 

– começaram esta transformação mais tarde, finais da década de 70 a meados da década de 80). Para aqueles autores “estes países foram 

incitados a estabelecer sistemas de financiamento assentes na colecta fiscal pela necessidade reconhecida de aumentar a cobertura a 

secções da população que previamente não estavam cobertas e pela vontade de prestar todos os serviços de saúde a toda a população”. 
30 Barros e Gomes (2002) referem quatro fontes principais de financiamento para os cuidados de saúde: impostos, contribuição para 

esquemas sociais de seguro (sistemas compulsórios), subscrições voluntárias de esquemas privados de saúde e pagamentos directos por 

parte dos doentes (sistemas voluntários).  
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 De acordo ainda com Barros (2009, p. 216), podem retirar-se as seguintes conclusões: 

 

- “Se é verdade que o seguro privado tem crescido nos últimos tempos, o seu peso 

no funcionamento global ainda é muito reduzido. A maioria do financiamento é 

público, e canalizado pelo Serviço Nacional de Saúde, embora haja uma 

componente muito significativa associada com subsistemas públicos e com 

deduções fiscais de despesas em cuidados de saúde”. 

 

-  “As despesas privadas das famílias, que constituem pagamentos directos no 

momento de consumo, são cerca de 23%, sendo o restante do financiamento 

canalizado através de algum tipo de mecanismo de seguro de saúde, seja público 

ou privado”. 

 

Constata-se, assim, a importância que assume a componente do financiamento público na 

estrutura de financiamento das despesas de saúde em Portugal. Parece-nos que este dado é 

relevante, face à necessidade crescente dos cuidados de saúde a prestar à população, e que 

devido aos constrangimentos orçamentais, é bastante improvável que o Estado consiga 

satisfazer as suas reais necessidades sem proceder a reformas profundas e significativas, seja 

partilhando despesas com os utentes, seja promovendo reformas na organização e gestão dos 

estabelecimentos de saúde ou, ainda, procedendo de forma selectiva quanto ao que deve ser 

financiado no quadro de actuação governamental, de modo a não aumentar 

significativamente os gastos com a saúde, e, consequentemente, o deficit orçamental. 

 

Veja-se que se tem verificado um crescimento acentuado nos gastos com a Saúde no nosso 

País, inclusivamente superior ao do crescimento económico, cujos determinantes do seu 

crescimento, por oposição à média da OCDE, podem ser observados no quadro seguinte, 

para o período compreendido entre 1970-2002: 
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Quadro 1.2– Crescimento dos gastos públicos em saúde per capita no período 1970 - 2002 

  

Decomposição do crescimento dos gastos públicos em saúde per capita no 

período (1970-2002), em três efeitos. 

Crescimento (%) 

dos gastos 

públicos com 

saúde per capita 

 

 

Envelhecimento 

 

 

Efeito rendimento 

 

 

Residual
31

 

Portugal 8.0 0.5 2.9 4.4 

Média OCDE 4.3 0.4 2.5 1.5 

Fonte: OCDE  (2006) “Projecting OECD Health and Long-Term Care Expenditures: What are the main drivers?”. Working paper nº 477,   

OCDE, Paris  
 

Para o futuro, e em termos de projecção dos gastos públicos com a saúde, a OCDE prevê 

que Portugal apresente em 2050, em % do PIB, o valor de 13,1% de despesa pública em 

saúde num cenário de cost-pressure
32

 e de 10,4% num cenário de cost-containment
33

. 

Pressupondo a existência deste último cenário, certamente mais consentâneo com a 

realidade, e até de acordo com o que se tem exposto ao longo do presente estudo, estima-se 

que o total da despesa pública em saúde crescerá 3,5 pontos percentuais do PIB em Portugal 

em relação a 2005
34

 enquanto que na média da OCDE, para este mesmo cenário, se preveja 

um valor de 10,1% representando um crescimento de 3,4 pontos percentuais em relação a 

2005.
35

 

 

Assim, e caso não se tomem medidas para a contenção de gastos públicos, podendo estas 

assumirem a forma de reestruturação do financiamento das despesas de saúde, 

nomeadamente com a inclusão de outros subsistemas (ex: seguros privados), a 

insustentabilidade financeira dos sistemas públicos de saúde é inevitável, pelo que foi, e 

ainda é, necessário proceder a reformas substanciais neste sector com intervenções em 

vários domínios, que podem ir desde a diminuição das remunerações dos profissionais do 

sector público da saúde até ao controlo administrativo de preços praticados na prestação de 

                                                           
31 “Os factores “residuais” normalmente associados à inovação tecnológica, ao efeito preço e à eficácia das políticas de saúde, apresentam 

grande peso na explicação do crescimento da despesa. No caso português, são mesmo o factor explicativo mais importante, com 
relevância superior à da média dos países da OCDE. Tal poderá andar associado à insuficiente avaliação e controlo das inovações 

tecnológicas a nível de diagnóstico e terapêutica e a ineficazes políticas de contenção de gastos.” (Campos, 2008 p.128) 
32 Não são consideradas quaisquer medidas de contenção de gastos públicos. 
33 Considera-se que os governos tomam medidas, embora não especificadas, de contenção de gastos públicos. 
34 O total da despesa pública com a saúde em Portugal em 2005 foi de 6,9% do PIB (OCDE, 2006). 
35 O total da despesa pública com a saúde na média da OCDE em 2005 foi de 6,7% do PIB (OCDE, 2006). 
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cuidados, passando por colocar a tónica na gestão e organização dos estabelecimentos 

prestadores de cuidados de saúde tendente a procurar a eficiência da prestação. 

 

No entanto, apesar da questão do financiamento ser crucial no contexto do Serviço Nacional 

de Saúde, um outro factor é relevante, face ao estudo a que se procede, que é o sistema de 

funcionamento dos hospitais em Portugal. 

 

O referido sistema, segundo Campos (1994, p. 29) revelava “...lapsos de equidade, 

ineficiências cada vez mais difíceis de controlar e sinais óbvios de fadiga institucional”, 

pelo que se torna necessário proceder a alguma reforma que permita responder às exigências 

de uma gestão estratégica que o sistema de saúde reclama. 

 

As causas próximas que contribuem para o claudicar do referido sistema, são, para Campos 

(1994, p. 29), “a) a opção restritiva no financiamento dos encargos correntes da saúde a par 

de uma quase plétora de recursos para investimento; (b) a centralização absoluta das 

decisões; (c) a destruição das pequenas ilhas de liberdade institucional ou profissional com a 

governamentalização do aparelho de administração e de direcção técnica; (d) a renúncia 

tácita à procura de ganhos de eficiência por mudanças no financiamento e administração que 

estimulam a competição interna e externa; e (e) a sublimação de toda a responsabilidade de 

gestão, nos órgãos centrais da administração do Estado.” 

 

Campos (1994, p. 33) apresenta um novo modelo de transacções que assenta, no que se 

refere ao modelo de governação
36

, num “...governo da instituição ou estabelecimento (que) 

incumbirá a um Conselho Geral, representando os cidadãos utilizadores, através de 

representação regional, municipal, sindical ou sócio - profissional. A administração será 

profissionalizada, através de profissionais da carreira de administração hospitalar.” No que 

se refere ao modelo de gestão os hospitais deverão adoptar um estatuto de empresa 

pública
37

. 

 

Alguns riscos encontram-se associados ao modelo proposto por Campos (1994, p.35), 

permitindo-nos destacar os encargos adicionais com a complexa regulação do sistema bem 

                                                           
36 O autor menciona “Tutela”. 
37 Registe-se que o autor, quando foi Ministro da Saúde do XVII Governo Constitucional, procedeu à alteração do regime jurídico dos 

Hospitais anteriormente denominados de “Sociedades Anónimas de Capitais Exclusivamente Públicos” para “Entidades Públicas 
Empresariais”. 
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como “...problemas de selecção adversa de clientes por parte das seguradoras
38

 e de descarte 

de doentes incómodos por parte de prestadores
39

 que terão que ser resolvidos pela Entidade 

Reguladora”. 

 

Para Pinto e Oliveira (2001), será inevitável a reforma do Sistema Nacional de Saúde, face 

ao seu desempenho inadequado e às restrições orçamentais que se assiste, implicando a 

descentralização da decisão e a “prestação de contas”, de forma a incrementar a eficiência e 

a qualidade do serviço, sem prejudicar objectivos de equidade. 

 

Numa outra linha de pensamento e de forma a compreender-se o porquê da necessidade de 

reforma do Sector da Saúde encontra-se Saltman et al, (1998)
40

 quando afirma que “...os 

sistemas de saúde europeus têm vindo a ser confrontados com importantes desafios, 

decorrentes da necessidade de garantir a sua sustentabilidade. Assim, a análise e discussão 

tem sido centrada na promoção da efectividade e da contenção de custos, particularmente no 

sector público, na necessidade de melhorar a eficiência na utilização de recursos escassos, 

na adequação das respostas às necessidades e preferências dos cidadãos, no imperativo de se 

colocar uma maior ênfase nos resultados de saúde e nos ganhos em saúde da população e na 

reflexão sobre o papel do Estado no sector da Saúde.” 

 

Ou seja, os desafios colocados à governação do sector público da saúde, neste caso em 

concreto, confrontado com restrições financeiras significativas e na procura incessante da 

eficiência, conduz, amiúde, à procura de novas soluções, que passaram por implementar no 

sector público práticas do sector privado, constatando-se a influência da “Nova Gestão 

Pública”, matéria abordada na secção 1.2.. 

 

Campos (2008, p. 18) sintetiza de forma impar as razões da necessidade da reforma no 

sector da Saúde quando afirma que naquelas “… circunstâncias parece avisado seguir um 

conselho trivial de gestão, isto é, controlar os encargos e as suas causas e obter ganhos 

concretos de eficiência”. 

 

                                                           
38 O que significa que as seguradoras só se permitirão efectuar seguros a quem lhe dê garantias da situação ocorrer em menor escala, ou 

seja, celebrarão contratos de seguros a grupos de menor risco. Assim, e para resolução deste problema, “...cada seguradora deve ter que 
aceitar uma amostra representativa de todos os grupos em risco na sociedade;” (Campos, 1994, p. 35).  

39 “...cada prestador terá que aceitar um código de conduta que o deverá impedir de se descartar de clientes indesejáveis.” (Campos, 1994, 

p. 35). 
40 Citado por Escoval (2007, p. 1) 
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Neste contexto, e influenciada pelos conceitos subjacentes à “Nova Gestão Pública”, são 

ensaiadas novas propostas de actuação no sector da saúde, como seja a separação entre 

financiamento e prestação e o consequente recurso ao modelo de contratualização entre o 

Governo e os prestadores públicos de cuidados de saúde
41

, proporcionando um contexto de 

comportamentos desejados num quadro de teoria de agência. 

 

O modelo de contratualização no sector da saúde, conduz-nos a uma nova realidade que será 

estudada no capítulo II, cuja questão central é a seguinte: Em que medida aquele modelo de 

contratualização é um instrumento para alinhar os interesses do Ministério da Saúde e o 

Hospital, através de um sistema de incentivos? 

                                                           
41 O que vai de encontro ao que defendem alguns autores: a separação entre as funções reguladoras e funções prestadoras de serviços dos 

governos, destacando-se, de entre eles, Campos (1999, p.31) quando refere que “aos governos não deve incumbir a gestão de unidades 

prestadoras, a não ser quando existem falhas de mercado, como em muitas áreas da saúde (prestação de bens públicos ou de bens de 

mérito)...”  
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CAPÍTULO II – OS HOSPITAIS EPE 

2.1 Introdução 

 

Desde meados da década de 1990 que tem vindo a desenvolver-se no nosso país um 

importante processo de contratualização a ser estabelecido entre o governo e os prestadores 

públicos de cuidados de saúde, cujos objectivos são a garantia da equidade no acesso e a 

sustentabilidade financeira do sector público da saúde em Portugal. 

 

Verifica-se, assim, uma relação directa entre o processo de contratualização e o 

financiamento dos cuidados de saúde abordado em secção própria do capítulo anterior, ou, 

de forma mais concreta, o sistema de pagamentos a hospitais consubstanciados em contratos 

- programa. 

 

A este propósito refira-se que existe um conflito entre a obtenção de qualidade elevada e 

custos baixos: com um pagamento por reembolso (exemplo: custos do hospital acrescidos 

de uma margem), o hospital tem incentivo em aumentar custos, quer fornecendo maior 

qualidade quer por outras vias (ineficiências, desperdício, etc...), como forma de obter uma 

maior remuneração. Com um pagamento de preço fixo (pagamento prospectivo) fornece 

incentivos a manter os custos baixos (toda a diferença entre o preço recebido e os custos 

incorridos são a receita do hospital), mesmo que tal seja obtido com a redução da qualidade 

(Barros, 2009)
42

.  

 

Assim, a definição do sistema de pagamento a hospitais deve procurar atenuar aquele 

conflito. O mencionado processo de contratualização tenta cumprir aquele desígnio, tendo 

igualmente produzido um conjunto de impactos organizacionais e gestionários, quer junto 

de diversos organismos do Ministério da Saúde quer nas próprias entidades prestadoras de 

cuidados de saúde. 

 

                                                           
42“Há, assim, dois sistemas extremos para financiamento do Hospital: (a) pagamento por reembolso -  que tem como propriedade dar baixo 

incentivo à procura de eficiência e isolar o Hospital de incerteza financeira; (b) pagamento prospectivo – dá um forte incentivo à procura 

de eficiência mas introduz incerteza financeira no hospital.” (Barros, 2009 p. 255). Para maior detalhe destes conceitos, ver a secção 

2.3.2. 
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Neste capítulo será abordada a nova realidade do Ministério da Saúde – os Hospitais EPE 

(secção 2.2.) bem como a problemática da contratualização dos serviços de saúde no 

contexto dos referidos Hospitais (secção 2.3.). 

 

2.2 Uma nova realidade no contexto do Ministério da Saúde 

 

O sector da saúde apresenta várias características que o diferencia de outros sectores de 

actividade: a presença dominante da incerteza (quanto ao momento em que cada indivíduo 

irá necessitar de cuidados necessários e quanto aos resultados do tratamento prescrito) e a 

assimetria de informação entre utilizador e prestador e também entre segurado e seguradora 

e a existência de externalidades – as decisões individuais têm efeito interno mas podem ter 

também um efeito externo adicional, sendo o exemplo mais comum a vacina. 

 

Conforme já referido na secção 1.3. do capítulo I, a existência da assimetria de informação 

entre utilizador e prestador, leva a que o papel dos indivíduos envolvidos nas transacções 

económicas seja diferente, podendo-se afirmar que entre eles existe uma relação de agência, 

na qual o governo pode ser uma das partes envolvidas, sendo geralmente o principal nesta 

relação, defrontando os mesmos tipos de problemas advindos da informação assimétrica – 

risco moral e selecção adversa.  

 

A forma para se tentar ultrapassar os referidos problemas é através do desenho de contratos 

diferenciados, que introduzam uma estrutura de incentivos e da respectiva monitorização, 

temática igualmente já abordada na referida secção 1.3. 

 

É no contexto anteriormente descrito que o governo iniciou um processo de 

contratualização, a estabelecer entre o Ministério da Saúde e os Prestadores Públicos de 

Cuidados de Saúde, com contratos diferenciados, para a promoção da sustentabilidade 

financeira do sector da saúde em Portugal
43

 e garantia da equidade no acesso
44

. 

 

Pretendia, igualmente, o governo a separação entre financiamento e prestação, ou seja, era 

sua intenção separar a responsabilidade da compra de serviços de saúde e a responsabilidade 

                                                           
43 Centrada na promoção da efectividade e da contenção de custos e na necessidade de melhorar a eficiência na utilização de recursos 

escassos. 
44 Consubstanciada na adequação das respostas às necessidades e preferências dos cidadãos bem como nos resultados de saúde e nos 

ganhos em saúde da população. 



O MODELO DE GOVERNAÇÃO DOS HOSPITAIS, EPE: ESTUDO DE CASO COMPARADO 

 24 

pela prestação desses mesmos serviços. O recurso ao modelo contratual materializa aquela 

intenção. 

 

A racionalidade da separação entre aquisição e prestação de serviços de sáude, subjacente a 

um processo de contratualização, é descrito, segundo Savas et al (1998)
45

, em cinco pontos 

principais: 

1) Os serviços devem ser melhorados ligando planos e prioridades à alocação de 

recursos; 

2) As necessidades em saúde e expectativas dos cidadãos devem ser tidas em conta; 

3) Os incentivos financeiros e os instrumentos de monitorização podem melhorar o 

desempenho dos prestadores; 

4) A separação de funções pode diminuir a rigidez administrativa; 

5) A separação de funções pode ser usada para introduzir concorrência ou 

contestabilidade entre prestadores públicos e usar mecanismos de mercado que 

melhorem a eficiência. 

 

Afigura-se-nos que o modelo de contratualização em que se encontra consubstanciada a 

relação entre o Ministério da Saúde e os prestadores públicos de cuidados de saúde vai ao 

encontro do referido por aquele autor, face à intenção da separação da responsabilidade 

entre a aquisição e a prestação de serviços de saúde, no âmbito da actuação governamental.  

 

Este processo de contratualização proporciona um contexto para o desenvolvimento de 

comportamentos desejados, num quadro de gestão descentralizada, sendo os contratos de 

desempenho definidos como um conjunto de instrumentos de gestão utilizados para atribuir 

responsabilidades entre as partes e conseguir resultados acordados mutuamente que 

concorram para os objectivos estratégicos já mencionados: a sustentabilidade financeira do 

sector público da saúde em Portugal e a garantia da equidade no acesso. 

 

Em termos sintéticos, pode-se afirmar que os objectivos a atingir com um modelo de 

financiamento baseado na contratualização são:  

a)   Controlo da despesa total: ex-ante, através de um sistema de planeamento o 

mais ajustado possível; ex-post, através do controlo da despesa efectiva. 

                                                           
45 Referenciado por Escoval, 2007 p. 4 
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b)   Maximização da eficiência das unidades prestadoras de cuidados de saúde: 

acompanhamento e avaliação da actividade de cada unidade e promoção da 

competição entre as diferentes unidades de forma a aumentar a eficiência das 

mesmas.  

c) Assegurar a responsabilização da gestão: estruturar a tabela de preços em 

torno de variáveis de actividade/custo que possam constituir a base de 

responsabilização dos gestores hospitalares/directores de serviço pelo 

cumprimento dos objectivos fixados. 

 

Assim, e face ao objectivo do governo em promover o estabelecimento de contratos-

programa com as Instituições Públicas de Saúde, começa a desenvolver-se, a partir de 

1996/1997, o processo de contratualização, sendo criadas as Agências de Contratualização, 

actualmente designadas de Departamentos de Contratualização, junto de cada 

Administração Regional de Saúde
46

, cujo impulso significativo para a sua disseminação é a 

criação dos denominados Hospitais SACEP
47

. 

 

Efectivamente, em 2002, com a criação de 31 Hospitais com a natureza de Sociedade 

Anónima em que podem funcionar de acordo com regras de gestão distintas das dos 

hospitais integrados no Sector Público Administrativo (SPA), o processo de 

contratualização é retomado e alvo de um forte incremento, consubstanciado nos contratos-

programa com a definição dos serviços a prestar por linha de produção, o nível de produção 

contratada, as condições em que os serviços deviam ser prestados bem como os valores a 

pagar, isto é, a criação daqueles Hospitais contribui para a utilização de um novo 

instrumento de pagamento – o contrato programa – estabelecido entre o Hospital e o 

Ministério da Saúde. 

 

Em relação à opção por aquele número de hospitais, e não outro, transformados em SA e 

anteriormente integrados no SPA, a mesma pode ser entendida como uma menor resistência 

que provavelmente haveria para a transformação de metade do sistema hospitalar público ao 

invés se tivessem sido todos. Acrescente-se, ainda, um aspecto fundamental para a 

manutenção de um número significativo de Hospitais na esfera do SPA que é o efeito de 

                                                           
46 ARS Norte, ARS Centro, ARS Lisboa e Vale do Tejo, ARS Alentejo e ARS Algarve. 
47 Sociedade Anónima de Capitais Exclusivamente Públicos. 
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comparação, isto é, assiste-se à continuação de um grupo natural de comparação – Hospitais 

SPA versus Hospitais SACEP (Barros, 2009)
48

. 

 

Os contratos programa eram inicialmente celebrados directamente entre o Instituto de 

Gestão Informática e Financeira da Saúde (IGIF), actual Administração Central do Sistema 

de Saúde (ACSS, I.P.), ao nível central da Administração, e o Hospital SACEP, sendo o 

controlo económico-financeiro dos mesmos da responsabilidade da Unidade de Missão dos 

Hospitais, S.A. (UMHSA), posteriormente integrada, igualmente, na ACSS, I.P. Numa fase 

posterior, além de se manterem os contratos programa com os Hospitais 

“empresarializados”, assistiu-se, igualmente, à celebração de contratos com Hospitais 

integrados no Sector Público Administrativo (SPA) no sentido de se criar um instrumento de 

compromisso real e de orientação de gestão
49

. 

 

Em 2005
50

 são criados os Hospitais com a natureza de Entidades Públicas Empresariais por 

transformação dos já referidos 31 Hospitais SACEP, acrescidos dos Hospitais de Santa 

Maria e São João, que se encontravam integrados no SPA.  

 

Nos anos seguintes são criados mais Hospitais empresarializados, já com a denominação de 

Entidades Públicas Empresariais, sempre com o objectivo de garantir a racionalização dos 

recursos, a contenção dos gastos e o aumento da qualidade da oferta, promovendo, 

inclusivamente, a concentração de estabelecimentos hospitalares,
51

 cujo número se cifra 

actualmente
52

 em 41 Unidades Hospitalares EPE. 

 

O citado diploma
53

 é um marco estruturante de todo o processo de contratualização, pelo 

que se faz referência aos pontos considerados relevantes, atento o objecto de estudo do 

presente trabalho: 

a) Menciona o montante do capital estatutário dos Hospitais EPE. 

                                                           
48“O aspecto que importa uma vez mais realçar é que estes efeitos só são possíveis numa reforma “mixed-bang”. Por definição, em 

reforma “big-bang” não há um grupo natural de comparação de desempenho. Essa comparação tem de ser realizada com o passado, 
existindo então outros factores que variam ao longo do tempo que confundem essa comparação.” (Barros, 2009, p. 286) 

49“A contratualização da gestão, sobretudo com os hospitais, tanto do SPA como do SPE veio a revelar-se o mais importante instrumento 
de gestão agregada do SNS. Os hospitais discutem o seu programa até ao pormenor e iniciam a gestão do ano com plena interiorização 

das obrigações orçamentais. A assinatura e posterior publicação dos contratos-programa oficializam as obrigações mútuas.” Campos 

(2008, p.136). Refira-se que o clausulado dos contratos programas celebrados com as Instituições Hospitalares integradas no Sector 
Público Administrativo é em tudo idêntico ao estipulado nos contratos programa com os Hospitais EPE. 

50 Pelo Decreto-lei nº 223/2005, de 29 de Dezembro. 
51“A luta pela eficiência na gestão dos hospitais não seria possível sem uma forte concentração de unidades, permitindo ganhos de escala, 

especialização produtiva e qualidade bem como a revisão do estatuto das unidades, transformando-se em Entidades Públicas 

Empresariais (EPE) para ganhos de responsabilização e autonomia gestionárias” (Campos, 2008, p. 42). 
52Janeiro de 2010. 
53Decreto-lei nº 223/2005, de 29 de Dezembro. 
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b) O endividamento dos Hospitais EPE não pode exceder, em qualquer momento, o 

limite de 30% do capital estatutário
54

. 

c) Contém um capítulo III - Regime financeiro, que regula os princípios a que os 

Hospitais, EPE deverão obedecer nas seguintes matérias: controlo financeiro, 

financiamento e aquisição de bens e serviços. 

d) O artigo a que se refere o “Financiamento”
55

, menciona claramente que os Hospitais 

EPE são financiados nos termos da base XXXIII da Lei de Bases da Saúde, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 27/2002, de 8 de Novembro, ou seja, o 

pagamento dos actos e actividades é feito através de contratos-programa a celebrar 

com o Ministério da Saúde.
56

 

 

Importa nesta fase afirmar que o modelo de empresarialização surge para responder a 

problemas de eficiência de gestão, de qualidade do serviço e equidade no acesso
57

 utilizando 

uma nova metodologia de gestão bem como um novo instrumento de pagamento: o contrato 

programa. 

 

No que se refere à problemática da equidade,
58

 a mesma pode justificar-se num quadro de 

política de saúde, constitucionalmente consagrada, que obriga o Estado a promover e a 

garantir o acesso de todos os cidadãos aos cuidados de saúde, através de um serviço 

nacional de saúde universal, geral e, tendo em conta as condições económicas e sociais dos 

cidadãos, tendencialmente gratuito (Campos, 2008).  

 

Cabral e Silva (2009, p. 24), esclarecem que equidade – provisão igual de cuidados de saúde 

para necessidades iguais – “...é muitas vezes entendida como o “direito à saúde”, ou, mais 

propriamente, o direito igual aos cuidados de saúde. Contudo, esta é apenas uma dimensão 

da equidade em saúde, a qual significa mais que isso, dizendo respeito à necessidade de 

                                                           
54O artigo 12º nada refere quanto ao método de cálculo do referido endividamente. Assim, consideramos para o referido cálculo as dívidas 

a terceiros – curto, médio e longo prazo constantes do Balanço a 31 de Dezembro dos anos de 2006 e 2007, verificando-se quer no 

Centro Hospitalar de Setúbal quer no Hospital Garcia de Orta que o referido limite foi excedido. Para o repor será necessário aumentar o 

capital estatutário. 
55Artigo 12º do D.L. 233/2005, de 29/12. 
56O contrato-programa “...estabelece os objectivos e metas qualitativas e quantitativas, sua calendarização, os meios e instrumentos para os 

prosseguir, designadamente de investimento, os indicadores para avaliação do desempenho dos serviços e do nível de satisfação dos 

utentes...” (nº 2 do artigo 12º do D.L. 233/2005, de 29/12) 
57Campos (2008, p.137) refere apenas duas dimensões: eficiência de gestão e qualidade de serviço: “Assim, logo em 2006, foram 

reorganizados os hospitais com vista à eficiência de gestão e qualidade de serviço, transformando 31 hospitais S.A. em entidades 

públicas empresariais (E.P.E.) e...”. Barros (2009, p. 271) adiciona a dimensão “equidade no acesso” a propósito da avaliação de 

desempenho realizada pelo Tribunal de Contas no âmbito do novo modelo de gestão hospitalar: “Essa avaliação teve em atenção três 
dimensões: eficiência, qualidade do serviço e equidade no acesso.” 

58Segundo Campos (2008, p.50), ““equidade” é o princípio que norteia as funções distributivas do Estado, tendo como objectivo 

compensar ou superar as desigualdades individuais existentes, consideradas socialmente injustas e evitáveis” 
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corrigir não só as desigualdades de acesso aos cuidados de saúde, mas também as 

desigualdades nos indicadores de mortalidade e morbilidade.” 

 

O referido por Cabral e Silva (2009) vai ao encontro do mencionado por Campos no que se 

refere à justificação da equidade pois existe uma obrigação, por parte dos poderes públicos, 

de eliminar ou atenuar as distâncias entre os grupos sociais, não só na questão do acesso, 

mas também na questão da mortalidade e da morbilidade.
59

  

 

Ora, o modelo de empresarialização, face a uma maior flexibilidade de gestão, 

nomeadamente nos aspectos de gestão de recursos humanos e de aquisição de bens e 

serviços, poderá teoricamente oferecer um conjunto de oportunidades para que este critério, 

que também é utilizado para avaliar e comparar os sistemas de saúde, se manifeste de forma 

clara. 

 

Contudo, poderá ser equacionada a problemática da selecção adversa, já abordada ao longo 

do presente trabalho, no contexto do actual modelo de empresarialização, modelo que pode 

promover, ao invés de esbater, uma “selectividade” de utentes.    

 

Poderá ir no sentido exposto no parágrafo anterior a já referida análise do Tribunal de 

Contas,
60

 e citada por Barros (2008, p. 271), quando a mesma não revela, no que concerne 

aos aspectos de equidade no acesso, resultados conclusivos: “os resultados apresentam 

alguma ambiguidade, não sendo identificado um efeito forte e de sinal claro. Globalmente, 

há uma conclusão que indica ganhos de eficiência e qualidade com a transformação em 

hospitais SA”. 

 

Quanto há evidência da contribuição do modelo de empresarialização e do novo instrumento 

de pagamento, o contrato programa, para a resolução dos problemas diagnosticados, o 

mesmo autor - Barros (2009, p. 271) - revela que a questão do modelo de empresarialização 

mereceu a atenção de outros investigadores, “...sendo os resultados relativamente 

consistentes nas suas linhas gerais, mesmo atendendo às diferenças metodológicas 

envolvidas: ganhos de eficiência associados com a mudança das regras de gestão implicadas 

                                                           
59“Por outras palavras, “a morte precoce dos mais pobres e a morte retardada dos mais ricos constituem a prova tangível da desigualdade 

não apenas perante a morte, como perante todo o conjunto de elementos que entram na génese dos determinantes da maior ou menor 
precocidade da morte, segundo os diferentes grupos sociais hierarquizados” (Aiach 2000, 84-85). Estas duas formas de abordar a 

questão da equidade em saúde não são mutuamente exclusivas: a primeira alerta para as desigualdades de acesso aos cuidados de saúde, 

enquanto que a segunda aponta para as desigualdades nos resultados na saúde.” (Cabral e Silva, 2009 p. 24). 
60Auditoria aos 31 hospitais do sector público que foram transformados em sociedade anónima no final de 2002. 
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pela alteração.” Já no que se refere ao contrato programa, e ainda para Barros (2009, p. 308) 

“... não há evidência suficiente de que este instrumento tenha tido um papel relevante na 

melhoria da gestão hospitalar.” Talvez até porque não seja possível definir indicadores 

específicos que meçam exclusivamente os efeitos da contratualização (Escoval, 2007). 

 

Observemos, então, na secção seguinte os aspectos determinantes no que se refere à 

problemática da contratualização dos Serviços de Saúde.  

 

2.3 A contratualização dos Serviços de Saúde 

 

2.3.1 Questões conceptuais 

 

A contratualização
61

 é entendida em diversos países da União Europeia como um 

instrumento para implementar os objectivos de política da saúde. É um mecanismo 

coordenador que permite uma alternativa aos modelos tradicionais de comando e controlo 

de gestão dos cuidados de saúde, pois, nas actuais reformas, e em particular nos sistemas de 

saúde assentes em impostos, a contratualização é um instrumento para as negociações de 

preços e qualidade, assegurando, ainda, a concordância do prestador
62

 (Barros e Gomes, 

2002). 

 

Aqueles autores apresentam um conjunto de quatro razões principais para a introdução da 

contratualização em países cujos sistemas de financiamento são baseados em impostos: 

 

1 - Encorajar a descentralização da gestão 

Um estudo realizado no Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido 

evidenciou que a contratualização permite uma delegação de 

responsabilidades ao longo da linha de gestão, possibilitando aos gestores de 

nível hierárquico inferior maior poder para aplicar os recursos de acordo com 

                                                           
61“As estratégias chave para uma afectação dos recursos mais efectiva passam predominantemente pelos mecanismos de contratualização e 

pelos sistemas de pagamento a profissionais e instituições.” (Barros e Gomes, 2002, p. 19) 
62Segundo Barros e Gomes (2002, p.26), e no que se refere ao conteúdo dos contratos, são usados três tipos. Veja-se, de forma sintética, 

cada um deles: “ (1) Contratos Rígidos. Estes contratos podem ser comparados a um orçamento para um serviço definido. O comprador 

(ou o comissário) compromete-se em pagar um montante em troca ao acesso a um rol de serviços estabelecidos. Os contratos rígidos 

podem conter adicionalmente combinações que digam respeito ao volume máximo e ao volume mínimo dos serviços a serem prestados 
e na monitorização da qualidade,…(2) Contratos de custo e volume. Estes contratos constituem um refinamento dos contratos rígidos 

uma vez que o pagamento para determinados serviços está mais explicitamente relacionado com os serviços a serem oferecidos. Por 

exemplo, pode ficar estipulado que o comprador (ou o comissário) pague um montante estabelecido para um número determinado de 
doentes a serem tratados numa especialidade… (3) Contratos de custo por caso: Um único custo é estabelecido para cada item de 

serviço. Até hoje, poucos contratos deste tipo foram realizados uma vez que este tipo de acordos requer informação sobre o custo dos 

tratamentos individuais com graus de detalhe e precisão não disponíveis actualmente…” 
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as necessidades das populações. Dois mecanismos principais podem ser 

usados para descentralizar a gestão através da contratualização: 

compromissos bem especificados entre as partes contratantes em termos de 

serviços a serem prestados e reafectação do risco entre os compradores e os 

prestadores. 

 

2 – Melhorar o desempenho dos prestadores 

Os hospitais ficam financeiramente responsáveis por oferecer um volume 

determinado, qualidade e serviços a preços negociados ou regulados, sendo 

os hospitais monitorizados e avaliados através de um conjunto de indicadores 

de desempenho.  

 

3 – Melhorar o planeamento do desenvolvimento dos cuidados de saúde 

Porque a contratualização oferece uma ligação directa entre o planeamento e 

a afectação de recursos, sendo um modo alternativo de se fazer algumas 

coisas que tradicionalmente eram executadas através do planeamento. Os 

prestadores são motivados economicamente para seguir a estratégia planeada 

nos termos contratuais. 

 

4 – Melhorar a gestão dos cuidados de saúde 

Encorajando os cuidados externos ao invés de cuidados de internamento. 

Promover intervenções técnicas mais efectivas do ponto de vista dos custos.  

 

A passagem para este novo modelo de pagamento implica um conjunto de grandes 

investimentos, nomeadamente em sistemas de informação, para que a interacção contínua 

entre compradores (governo) e prestadores (estabelecimento de saúde) se faça,
63

 pelo que os 

custos de transacção são uma questão chave da contratualização. Para a sua redução, alguns 

académicos, segundo Barros (2009), encorajam os compradores e os prestadores a 

estabelecerem relações contratuais de longo prazo. 

 

Assim, “…o contrato óptimo na presença de assimetria de informação depende de forma 

significativa do tipo de assimetria de informação e de que informação privilegiada o hospital 

                                                           
63É necessária informação sobre, por exemplo, análises de desempenho, de negociações ou de monitorizações. Acresce, ainda, o 

investimento necessário para a criação de condições quer para o processamento de facturas (do lado do prestador) quer para a sua 
conferência (do lado do comprador). 
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tem à sua disposição. Não há uma conclusão geral que possa ser apresentada. Do ponto de 

vista da empresa tomadora do contrato (hospital), as considerações essenciais são a 

minimização do risco e de capacidade de, através da gestão, gerar melhores resultados, em 

média “ (Barros, 2009, p. 304).  

 

Para que, por um lado, se assista a relações contratuais duradouras
64

 e, por outro, que a 

assimetria de informação tenha o menor impacto possível na relação de agência entre 

Ministério e Hospital, veja-se na subsecção seguinte os interesses das partes envolvidas e o 

sistema de incentivos associados para que se observe uma cooperação eficiente. 

  

2.3.2 A contratualização em termos estratégicos. Os interesses das partes envolvidas: 

Ministério e Hospital, EPE. O Sistema de Incentivos. 

 

A contratualização, em termos estratégicos, constitui-se como um instrumento privilegiado 

para assegurar a transição de um sistema financeiro baseado numa lógica de gestão de 

recursos para um novo sistema em que o foco é a melhoria do desempenho numa lógica de 

gestão de resultados, o que significa, na prática, que os Hospitais EPE passam de uma 

cultura de orçamento anual baseada em custos históricos (incrementalismo) para uma 

cultura de desempenho baseada na optimização da gestão. 

 

Num contexto de relação de agência, o principal (o governo) define ao agente (instituição de 

saúde) quais os objectivos a atingir e os critérios a que deve obedecer a produção de 

serviços, nomeadamente no que respeita a preço, quantidade, qualidade e segurança dos 

cuidados a prestar, para posteriormente monitorizar a actividade e avaliar os resultados com 

rigor e transparência.  

 

Aos Departamentos de Contratualização incumbe actuar no interesse do cidadão e, portanto, 

assegurar que os efeitos da assimetria de informação sejam minimizados, e, igualmente, que 

os recursos, sendo escassos, sejam afectos criteriosamente de forma a reduzir o desperdício 

e a maximizar o impacto da actividade desenvolvida no estado de saúde dos cidadãos, que 

são simultaneamente financiadores e utilizadores do sistema de saúde. 

 

                                                           
64A este propósito refira-se que os contratos programa celebrados a partir de 2007 com os prestadores públicos de saúde abrangem um 

período de três anos, revistos anualmente. 
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A atribuição de recursos às Instituições de Saúde resulta, assim, do pagamento dos serviços 

que se verificaram terem sido efectivamente prestados como resposta às necessidades em 

saúde que foram previamente identificadas em determinada área geográfica ou em grupos 

específicos da população. 

 

Em relação ao desempenho económico-financeiro pretende-se que as organizações 

promovam a eficiência interna, maximizando os resultados obtidos com os recursos 

utilizados, de forma a contribuírem activamente para a sustentabilidade económica do 

sistema de saúde. 

 

Espera-se, assim, e salvaguardando a qualidade do desempenho assistencial, que o conceito 

de eficiência esteja presente na decisão da quantidade e intensidade de cuidados a prestar 

por forma a tornar positiva a relação entre a despesa efectuada e os ganhos em saúde e 

equidade alcançados. 

 

Em suma, o recurso ao contrato programa permite clarificar as orientações do Ministério da 

Saúde relativamente às actividades que pretende ver desenvolvidas por cada hospital num 

contexto de alinhamento de interesses ou de preferências e da redução da informação 

assimétrica no que se refere à sua actividade e ao seu desempenho financeiro bem como 

permite que seja produzida, de forma sistematizada, a informação necessária à 

monitorização. 

 

Mas colocar-se-á agora a questão de quais serão, porventura, os interesses das partes 

envolvidas no Contrato Programa? Haverá incentivos que conduzam ao seu alinhamento? 

 

Numa óptica de prestação de serviços, o interesse do Ministério da Saúde é a satisfação das 

reais necessidades de cuidados da população, o que nos remete para a problemática da 

equidade no acesso enquanto que o interesse do Hospital é maximizar a oferta até ao limite 

da capacidade instalada. Verifica-se, assim, a necessidade de “alinhar” ou conciliar estes 

interesses. 

 

Na óptica do financiamento, o Ministério pretende assegurar contribuições justas para o 

financiamento da saúde, num contexto de restrição orçamental. Releva-se, a propósito, a 
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questão referente ao modelo de financiamento já abordada na secção introdutória deste 

capítulo: modelo de reembolso de custos
65

 ou pagamento prospectivo.
66

 

 

De acordo com Barros e Gomes (2002), o interesse do Hospital, até porque pretende evitar 

acções judiciais por erros de prática ou queixas de negligência resultantes da subutilização 

de recursos, é gastar o mais possível de modo ao hospital maximizar o seu rendimento. Em 

vez de apresentar uma estimativa dos custos reais, a instituição hospitalar tenderá a indicar 

um valor próximo do máximo que a entidade financiadora possa aceitar. 

 

No entanto, o Hospital poderá, caso não seja financiado através de um modelo de reembolso 

de custos, rejeitar ou recusar doentes que impliquem custos elevados e admitir apenas 

pacientes cuja patologia não exija consumo elevado de recursos de modo a obter a receita 

associada com um custo mínimo. Daí a necessidade expressa em sede de contrato programa 

da cobertura geográfica do Hospital,
67

 e por outro lado a obrigatoriedade de garantir o 

acesso às prestações de saúde a todos os beneficiários do SNS,
68

 por forma a minimizar a 

selectividade da escolha dos pacientes por parte do Hospital. 

 

Mas Barnum et al. (1995)
69

 defendem que o pagamento prospectivo pode não ser o modo 

mais apropriado de financiar prestadores públicos de saúde pois pode promover um 

acréscimo das prestações de saúde. As instituições hospitalares podem ter interesse em 

multiplicar actos de eficácia e interesse duvidosos desde que compensatórios como, por 

exemplo, aumentar o número de segundas consultas ou a quantidade de operações e 

internamentos que o tempo e a evolução da doença não exigiriam. 

 

 Neste contexto da problemática do pagamento por reembolso ou pagamento prospectivo, 

Jack, W. (2007) apresenta três categorias da relação financeira que se pode estabelecer entre 

o financiador (pagador/comprador de serviços de saúde) e o prestador público de saúde 

(Hospital): 

                                                           
65“Este modelo não fornece incentivo para o hospital se tornar mais eficiente. Se qualquer que seja o custo, o prestador é reembolsado 

nesse valor, desenvolver esforço para ser mais eficiente significa apenas que o financiador paga menos. Os ganhos de maior eficiência 
são integralmente transmitidos ao financiador” (Barros e Gomes, 2002, p. 70). 

66Para Barros (1999), citado por Barros e Gomes (2002, p. 71), “...o pagamento prospectivo é definido como um pagamento fixo para um 

determinado tipo de diagnóstico que é independente dos custos realmente tidos com o caso. O valor reflecte o custo “normal” de 
tratamento para o diagnóstico em causa.” 

67Contrato programa tipo dos Hospitais EPE: Cláusula 10ª, nº 1 - Acesso às prestações de saúde. Disponível no sítio da ACSS, I.P. em 

www.acss.min-saude.pt  
68Contrato programa tipo dos Hospitais EPE: Cláusula 10ª, nº 2 - Acesso às prestações de saúde. Disponível no sítio da ACSS, I.P. em 

www.acss.min-saude.pt 
69Citado por Barros e Gomes (2002, p. 72). 
 

http://www.accs.min-saude.pt/
http://www.accs.min-saude.pt/
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1) Ao modelo de reembolso de custos, que possui as características já referidas, o 

autor acrescenta que com este modelo o controlo de custos é difícil para o comprador 

(financiador), o que num contexto de restrição orçamental poderá ter consequências 

imprevisíveis. 

 

2) O modelo de pagamento prospectivo (modelo contratual), o qual é baseado nos 

termos e condições acordados entre o comprador e o fornecedor. Contém as mesmas 

características que as anteriormente referidas. 

 

3) Finalmente o autor apresenta um novo modelo, denominado de modelo integrado 

(misto) que combina os papéis do comprador e do prestador mas enquadrado por um 

organismo estatal (local ou central). Neste caso, podemos assistir, em termos de 

despesas com o pessoal, ao reembolso dos salários base (modelo de reembolso), 

sendo outros custos pagos em função da produção realizada.
70

 

 

Em suma, e em termos de alinhamento, é esperado pelo principal (Ministério da Saúde) que 

as organizações repensem as suas estruturas e actividades e procedam à combinação de 

organização e à reengenharia de processos no sentido de desenvolver sinergias entre 

departamentos e serviços, de melhorar a produtividade, de eliminar a duplicação de 

recursos, de minimizar o desperdício e de promover a racionalização.  

 

Com o compromisso contratual (o alinhamento de interesses), que integra o Plano de 

Desempenho,
71

 em que se procura harmonizar valores esperados (perspectiva do principal) e 

valores previstos (perspectiva dos agentes) e uma vez definida a metodologia de 

acompanhamento e avaliação, tal como a periodicidade ou frequência de análise de 

informação, abre-se caminho à monitorização da actividade desenvolvida, procurando 

minimizar discrepâncias entre valores contratualizados e realizados, mobilizando os agentes 

para a prossecução dos objectivos, através da criação de um sistema de incentivos. 

 

Em relação ao sistema de incentivos, reitere-se que o sector da saúde possui características 

específicas que são essenciais ter em consideração quando se pretende introduzir 

metodologias de incentivos na prestação de cuidados de saúde. 

                                                           
70O autor menciona “bulk funded” . 
71Na secção 2.3.5. – A execução do contrato e sua avaliação, será abordada com alguma profundidade esta questão. 
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De entre as várias especificidades, e conforme referido no capítulo I, saliente-se a relação de 

agência existente entre os prestadores de cuidados (agente) e o Governo (principal). Esta 

relação de agência resulta da assimetria de informação existente entre os dois intervenientes.  

 

O agente (prestador de cuidados), pelo seu nível de conhecimentos, pela autonomia nos 

processos de decisão clínica e pela maior informação que possui quanto ao 

impacto/resultado das suas actividades, assume-se como elemento central na questão da 

problemática dos incentivos. 

 

Neste sentido, a metodologia de incentivos pode ser um instrumento de gestão eficiente
72

, 

mas é imperativo, por um lado, a definição clara de objectivos e indicadores e, por outro, a 

necessidade de monitorização efectiva para que se possa averiguar se o agente (prestador de 

cuidados) actua de acordo com o interesse do principal (Governo/Ministério da Saúde). 

 

O referido sistema de incentivos abarca, ou poderá abarcar, quer as organizações 

prestadoras de cuidados (incentivos institucionais) quer os seus profissionais (incentivos 

individuais). 

 

Em relação aos incentivos institucionais, refira-se que a sua efectiva implementação se 

iniciou no decorrer do ano de 2008, conforme previsto na Metodologia do Contrato 

Programa para 2008
73

 e continuado em 2009.
74

 

 

Apenas se faz referência aos incentivos institucionais atendendo ao facto dos contratos 

programa não contemplarem quaisquer outros incentivos, nem, provavelmente, o devessem 

fazê-lo pois julgamos que não será esta a sede apropriada para a relevação dos incentivos 

individuais dos profissionais dos Hospitais EPE, com excepção, talvez, dos incentivos aos 

gestores de topo.
75

 

 

Do ponto de vista teórico, os incentivos para alinhar os interesses do agente e do principal, 

podem classificar-se em externos (extrínsecos ou materiais) e internos (intrínsecos ou 

                                                           
72“Uma primeira regra geral é que o dar incentivos está normalmente associado a maior risco suportado pela entidade que se quer 

incentivar (à poupança de custos). As várias alternativas de pagamento tipicamente consideradas podem ser ordenadas de acordo com o 

nível e risco suportado/incentivos. Menos incentivos estão normalmente associados a menos risco: pagamento por serviço (ao acto), 

pagamento por dia de internamento, etc”. (Barros, 2009, p. 300) 
73Disponível no sítio da ACSS, I.P. em www.acss.min-saude.pt  
74Veja-se a Metodologia do Contrato Programa para 2009, igualmente disponível no sítio da ACSS, I.P. 
75Mas mesmo neste caso, e conforme se irá observar um pouco mais adiante (ponto 3.4.2. do capítulo III), as remunerações dos gestores já 

se encontram consagradas em diplomas próprios, pelo que entendemos que também não será a sede adequada para a sua relevação. 

http://www.accs.min-saude.pt/
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imateriais). Relativamente aos primeiros, pode afirmar-se que se coadunam com as 

dimensões “institucional” e “individual”, enquanto que os segundos se referem apenas à 

dimensão “individual”. 

 

Transpondo o referido para a relação de agência que se estabelece entre o Ministério da 

Saúde e o Hospital, poder-se-ia assistir aos dois tipos de incentivos: extrínsecos, na 

dimensão institucional, através do cumprimento de determinados objectivos 

contratualizados e intrínsecos, na dimensão individual, na relação de confiança que se 

estabelece entre quem nomeia e quem é nomeado, visto que pode induzir reciprocidade e 

esforço, sem prejuízo de, igualmente, existirem incentivos extrínsecos para estes.
76

 

 

Refira-se que a problemática da atribuição de incentivos individuais carece de estudo 

empírico aprofundado, no que concerne aos profissionais do Ministério da Saúde, pois 

desconhece-se o tipo ou tipos de incentivos que o profissional valoriza, ou seja, não deverá 

ser assumido de imediato que o profissional de saúde valorize o incentivo extrínseco em 

detrimento do incentivo intrínseco.  

 

Em consonância com o descrito, Pereira (2008, p.142) afirma que “Se for, em parte, verdade 

que os trabalhadores e dirigentes do sector público forem mais motivados “intrinsecamente” 

por factores como satisfação no trabalho, desenvolvimento pessoal, reconhecimento, 

autonomia, ética de serviço do que por recompensas materiais (incentivos extrínsecos), 

então é de esperar que incentivos materiais não tenham grande efeito.” 

 

Parece-nos, assim, que o Ministério da Saúde deverá ter entendido promover o alinhamento 

de interesses através de incentivos extrínsecos, a atribuir ao Hospital, mediante o 

cumprimento de dois tipos de objectivos: nacionais e regionais.
77

 

 

Relativamente aos objectivos nacionais, e que concorrem para a atribuição de uma 

percentagem
78

 da verba total destinada aos incentivos institucionais, constata-se que são 

exactamente idênticos os definidos quer para o ano de 2008 quer para o ano de 2009, 

                                                           
76 Para Pereira (2008, p.102):”O problema da governação é um problema de sistema de incentivos para induzir a melhor performance da 

organização de acordo com os interesses dos stakeholders.” 
77 Voltaremos a abordar este assunto, no contexto empírico dos hospitais em estudo, no capítulo III. 
78Para 2008 os objectivos nacionais tinham um peso de 45% e os regionais de 55%. Em 2009, esta proporção é alterada: os objectivos 

nacionais têm um peso de 30% e os regionais passam para 70%.  
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atendendo à “...perspectiva de continuidade e estabilidade do processo de 

contratualização.”
79

 

 

No que se refere aos objectivos regionais, os mesmos encontram-se subdivididos em dois 

grupos: objectivos regionais, que são comuns a todas as regiões e referem-se, 

exclusivamente, a indicadores de despesa
80

 e objectivos institucionais da região, que são 

definidos pelos Departamentos de Contratualização de cada uma das Administrações 

Regionais de Saúde. 

 

Finalmente, uma breve referência às percentagens que se deverão aplicar ao valor financeiro 

total disponível para os Hospitais de modo a que se possa determinar o valor global dos 

incentivos institucionais para posterior distribuição às Instituições, que será proporcional ao 

peso da actividade: em 2008 foi de 2% enquanto que para 2009 é de 5%.  

 

2.3.3 Os termos do contrato tipo 

 

“Os contratos programas têm por objecto a realização de prestações de saúde aos utentes do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) mediante o pagamento de contrapartidas financeiras em 

função das condições previstas e resultados obtidos.”
81

 

 

As contrapartidas financeiras referidas, englobam, fundamentalmente, duas componentes: a 

remuneração pela produção contratualizada e um valor de convergência
82

 dividido em duas 

parcelas: uma fixa, numa percentagem que varia anualmente, e outra que se encontra 

indexada ao cumprimento de determinados objectivos.
83

 

 

Formalmente a verba de convergência é um “…mecanismo adicional que permite assegurar 

a convergência progressiva dos hospitais mais ineficientes, mantendo a utilização de uma 

tabela de preços única para todos. Os hospitais mais eficientes de cada grupo viram reduzida 

a sua possível margem para, temporariamente, libertarem alguns recursos necessários para 

                                                           
79Hospitais SNS – Contrato Programa 2009 - Metodologia para a definição de preços e fixação de objectivos, p. 9 
80E que são, incluindo os limites máximos de crescimento: i) Fornecimentos e Serviços Externos (4%); ii) Compras (4%); iii) Consumos 

(4%); iv) Custos com Pessoal (0%). 
81Cláusula 1ª do Despacho nº 721/2006 (2ª série), de 11 de Janeiro. 
82Montante adicional a pagar a cada Hospital para garantir um pagamento total coerente com os objectivos máximos de melhoria 

estabelecidos. 
83“As unidades de saúde comprometem-se a cumprir objectivos de convergência, a fixar anualmente em sede de contrato-programa, 

destinados a aproximar as unidades de saúde do SNS entre si na utilização de recursos e a promover níveis de eficiência mais elevados” 

(Cláusula 5ª do despacho nº 721/2006 (2ª série), de 11 de Janeiro). 
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financiar parte da ineficiência dos outros. A teoria económica sugere que as verbas de 

convergência correm o risco de funcionar de forma perversa, já que ao pagar mais aos 

ineficientes os incentivamos a não corrigir a situação. Por outro lado, há sempre a 

possibilidade de estes subsídios facilitarem correcções estruturais.” (Gouveia, M., Alvin, 

J.L., Carvalho, C.N., Correia, J.M., e Pinto, M.M. 2006, p.120). 

 

A valorização dos actos e serviços efectivamente prestados
84

 no âmbito do contrato 

programa assenta numa tabela de preços a fixar anualmente pelo Ministro da Saúde, 

reproduzindo-se em anexo a sua evolução desde 2003 até 2009.
85

 

 

Os termos do contrato programa tipo, ajustados em função das características de cada 

unidade prestadora, são: 

 

- Produção: Definição de tipos/linhas de produção e respectivo case mix, unidades 

de avaliação dessa mesma produção (variável de medida) e produção a contratar 

fora do âmbito do contrato; 

 

- Preços: Montantes fixados para remunerar a actividade contratada (por linha de 

produção) – preços base e respectivos ajustamentos (ex: complexidade e 

estrutura); 

 

- Qualidade: indicadores de aferição da qualidade dos cuidados prestados e fixação 

de níveis “mínimos” para os mesmos. 

 

Anualmente é fixada a metodologia para a elaboração dos contratos programa, tendo em 

conta, por um lado, a experiência dos anos anteriores nas várias vertentes e, por outro, para 

fazer face às novas necessidades detectadas no âmbito da prestação de cuidados de saúde, 

consubstanciadas em novos objectivos
86

, sendo, assim, dinâmico o processo de 

contratualização. 

 

                                                           
84“A produção contratada respeita apenas aos beneficiários do SNS, não considerando os cuidados prestados a utentes dos serviços de 

saúde das Regiões Autónomas, de subsistemas públicos e privados e de quaisquer outros terceiros legal ou contratualmente 

responsáveis.” (Despacho nº 721/2006 (2ª série), de 11 de Janeiro). 
85Verifica-se que entre os anos de 2003 a 2005, inclusive, não se observa qualquer actualização de preços. Essa actualização apenas é 

observável nos anos de 2006 e 2007, inclusive. Nos anos seguintes, 2008 e 2009, os preços mantêm-se ao nível dos preços praticados no 

ano de 2007, com excepção, no que respeita ao ano de 2008, do preço referente às consultas médicas. 
86Os objectivos são monitorizados mensalmente e com efeitos no final de cada exercício. 
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A metodologia para cada ano não tem sofrido alterações significativas quer nas linhas de 

produção
87

a serem contratualizadas, quer nos preços a praticar e nos valores de 

convergência, quer, ainda, nos objectivos propostos para as diferentes unidades prestadoras 

de cuidados de saúde. 

 

No que concerne ao preço, este é calculado (preço unitário de referência) com base no custo 

médio do ano anterior de todos os Hospitais, para cada uma das categorias de tratamento, 

sendo o mesmo “revisto” para respeitar a restrição orçamental: 

- Internamento (por doente); 

- Cirurgia ambulatória (por doente); 

- Consultas externas (por consulta): 

- Urgências (por capacidade); 

- Hospital de dia (por sessão). 

 

Relativamente à questão dos preços, é ainda de referir, face ao exposto no ponto anterior, 

que apesar de inicialmente os preços do contrato-programa terem sido determinados com 

base nos custos médios unitários por linha de produção das instituições, assiste-se 

actualmente, através de um processo de revisão e actualização, a uma preocupação de os 

preços base virem a ser idênticos ao da Portaria do SNS.  

 

Esta Portaria aprova as tabelas de preços a praticar pelas instituições e serviços integrados 

no Serviço Nacional de Saúde aos subsistemas de saúde cujos beneficiários a eles recorram 

bem como a quaisquer entidades, públicas ou privadas, responsáveis pelos respectivos 

encargos.
88

 

 

No que se refere ao plano da convergência,
89

 o mesmo inclui uma parte fixa e uma parte 

variável, conforme já referido, sendo atribuída em função do cumprimento dos objectivos. 

Tem-se assistido a um aumento da parte variável por contrapartida da diminuição da parte 

fixa.
90

 

 

                                                           
87 Genericamente: Internamento, Ambulatório, Consultas Externas, Hospital de Dia, Cuidados Domiciliários e Urgência. 
88 Portaria nº 132/2009, de 30 de Janeiro. A título meramente exemplificativo, veja-se que uma instituição integrada no SNS pode facturar 

e cobrar a uma entidade terceira o montante de € 42,00 (artigo 17º da citada Portaria) no que se refere a uma consulta domiciliária e a 

mesma entidade recebe pela mesma consulta no âmbito do contrato programa celebrado com o Ministério da Saúde o montante de 
€41,53 (a vigorar para 2009). 

89 O valor de convergência é calculado, grosso modo, pela diferença entre os proveitos operacionais e os custos operacionais. 
90 Registe-se que a parte fixa passou de 70% no ano de 2006 para 60% no ano de 2007 enquanto que a parte variável, condicionada ao 

cumprimento dos objectivos, passou de 30% para 40%, respectivamente. 
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Relativamente ao pagamento da produção marginal,
91

 os contratos programas contêm uma 

cláusula que remete para o seu pagamento adicional, em todas as linhas de produção, até 

10% da actividade contratada, com excepção de um conjunto de valências que anualmente 

são revistas em função das orientações da tutela e plasmadas na Metodologia do Contrato 

Programa a ser adoptada no ano em causa.
92

 

 

No entanto, não há lugar a qualquer pagamento caso as unidades produzidas por linha de 

produção represente menos de 50% do volume contratado, com excepção da produção 

contratada para a Urgência,
93

 caso em que é assumido o pagamento de 50% dos custos fixos 

das unidades não produzidas. 

 

2.3.4 Os aspectos operacionais do modelo de contratualização. 

 

A contratualização, em termos operacionais, de serviços de saúde estabelece um processo de 

relacionamento entre os financiadores/compradores, assente numa filosofia contratual e 

envolvendo uma ligação explícita entre financiamento atribuído e resultados esperados, 

cujos intervenientes são: a tutela (Secretaria de Estado), a Administração Central do Sistema 

de Saúde (ACSS, I.P.), as Administrações Regionais de Saúde (ARS) e as Entidades 

Prestadoras de Cuidados de Saúde (Hospitais e Centros Hospitalares). 

 

O processo de contratualização inicia-se com o envio do Plano de Desempenho (PD) às 

entidades prestadoras, para efeitos de recolha de dados ao nível da actividade e estrutura, 

permitindo que estas maximizem a oferta até ao limite da capacidade instalada, aspecto que 

deverá ser conciliado com as reais necessidades de cuidados de saúde da população em todo 

o processo negocial. 

 

Prossegue-se o processo com a fase da negociação do contrato, que se pode descrever como 

uma aproximação da oferta à procura (necessidades expressas), tendo em conta as 

                                                           
91Se o volume da produção realizada for superior ao volume contratado, o SNS assume o pagamento de cada unidade produzida acima 

deste volume, até ao limite máximo de 10%, ao preço marginal correspondente a: 44% do preço contratado para o internamento de GDH 

médicos e de GDH cirúrgicos urgentes; 58% do preço contratado para a consulta; 45% do preço contratado para a urgência e 75% do 
preço contratado para o Hospital de Dia.  

92Como exemplo, veja-se que a produção cirúrgica programada, para os anos de 2006 e 2007 e produção do ambulatório médico, para 

2007, não foram objecto de qualquer limitação no que respeita a produção adicional. 
93“Sempre que os volumes da produção realizada pelas unidades de saúde na urgência forem inferiores aos contratados, o SNS assume o 

pagamento de cada unidade não produzida pelo preço de 27,5% do preço contratado, valor correspondente a 50% dos custos fixos 

associados a esta produção” (Cláusula 19ª do Despacho nº 721/2006 (2ª série), de 11 de Janeiro).  
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limitações orçamentais. O contrato explicita os compromissos assumidos entre as partes, 

evidencia os objectivos a alcançar bem como as condições de partilha do risco. 

 

Após esta fase, inicia-se o acompanhamento e avaliação, fase mais longa, na qual se 

identificam duas perspectivas em simultâneo: a perspectiva do comprador (financiador), que 

privilegia o acompanhamento do volume de serviços prestados e a qualidade da sua 

prestação e a perspectiva do accionista que valoriza a eficiência e efectividade da prestação 

de cuidados a par do desempenho económico-financeiro. 

 

Em síntese, o modelo de contratação assenta na: 

 

1) Aplicação de um contrato - tipo único e uniforme, de acordo com as especificidades, 

quer da própria entidade quer da população da área da sua influência; 

 

2) Contratação de “produtos finais” em lugar de “recursos”, excluindo-se do âmbito do 

contrato a produção específica que será paga através de mecanismos próprios; 

 

3) Definição do volume de produção de cada hospital com base na capacidade instalada 

assim como em estimativas de procura para cada unidade; 

 

4) Contratação de volumes de produção agregados com cada hospital e respectivo case-

mix global
94

, sendo o preço unitário de referência ajustado a esse mesmo case mix; 

 

5) Definição de regras estritas de remuneração da produção marginal com fixação de 

limites máximos. 

 

 

 

                                                           
94 Coeficiente de ponderação da produção, atenta a complexidade das patologias dos doentes, classificados pelo GDH (Grupo Diagnóstico 

Homogéneo). Este sistema (GDH) permite identificar grupos de doentes com “consumos equivalentes” de recursos, atribuindo a cada 

um desses grupos um peso relativo, com base no qual é possível determinar um índice final que reflecte a complexidade média da 

produção de cada hospital (case mix). Para melhor entendimento de Índice de Case Mix, veja-se documento intitulado “Cálculo dos 
doentes equivalentes e do Índice de case-Mix de acordo com a Portaria nº 110-A/2007, de 23 de Janeiro e Portaria nº 567/2006, de 12 de 

Junho” (Documento ACSS, I.P – Disponibilizado no sítio www.acss.min-saude.pt). Para Barros e Gomes (2002, p. 71) case mix “...é a 

tipologia da sua produção expressa pela proporção dos vários tipos de doentes que trata.” 
 

http://www.acss.min-saude.pt/
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Vejamos, esquematicamente, o modelo de financiamento: 

178001021223DP3
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Fonte: Documento Interno de Trabalho da ACSS, I.P.
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Figura 2.1 – Contrato Programa - Modelo de Financiamento. 

 

2.3.5 A execução do contrato programa e sua avaliação. 

  

Os Hospitais EPE
95

 utilizam, para a execução do contrato programa e sua avaliação, os 

seguintes instrumentos de gestão: 

- Elaboram um plano estratégico, a médio/longo prazo, revisto anualmente. 

- Constroem um plano anual de desempenho, que servirá de base à elaboração e 

posterior negociação do contrato programa a celebrar com a entidade contratante.  

- As orientações emitidas pela entidade contratante devem ser acolhidas pelos 

Hospitais EPE.
96

 

- Remetem periodicamente (base mensal) mapas de execução orçamental e 

balancetes do razão geral.
97

 

                                                           
95E igualmente dos Hospitais integrados no Sector Público Administrativo, com excepção do plano estratégico. 
96Nomeadamente, quando é referido que determinada rubrica de despesa não deve ultrapassar uma percentagem relativamente ao ano 

anterior. 
97O objectivo da remessa daquela informação é, para além do seu acompanhamento e avaliação, integrar a Consolidação de Contas do 

Serviço Nacional de Saúde, como anexo à sua conta, ou seja, na Conta Consolidada do Serviço Nacional de Saúde são apresentados os 
pagamentos efectuados pelo Estado no âmbito dos compromissos assumidos com os Hospitais EPE, cuja classificação económica 

corresponde à aquisição de bens e serviços, e do lado dos Hospitais EPE são apresentados, obviamente, como Proveitos. Em suma, tenta 

o Ministério da Saúde apresentar uma Conta Consolidada do Serviço Nacional de Saúde que represente não só o Sector Público 
Administrativo mas, igualmente, a componente do Sector Empresarial do Estado. 
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- No final de cada ano económico, prestam as suas contas, as quais incluem o 

Balanço e Demonstração de Resultados.  

 

Em termos de receitas, a principal fonte dos Hospitais EPE é proveniente do Serviço 

Nacional de Saúde, que contrata a produção a cada Hospital por linha de produção, 

conforme já anteriormente referido. Em média, o Serviço Nacional de Saúde é responsável 

por cerca de 80% das receitas anuais dos Hospitais EPE. As restantes receitas são 

asseguradas pelos sub - sistemas de saúde, empresas seguradoras e privados. 

 

No que se refere à avaliação e controlo, é de referir, para além da intervenção da Secretaria 

de Estado da Saúde, enquanto tutela, das Administrações Regionais de Saúde, enquanto 

contratador, da Administração Central do Sistema de Saúde, enquanto financiador, a 

intervenção do Ministério das Finanças, através da Direcção Geral do Tesouro e das 

Finanças e da Secretaria do Estado do Orçamento, que avaliam o cumprimento de metas e 

compromissos financeiros dos Hospitais, EPE, enquanto accionista. 

 

O processo de acompanhamento e avaliação dos Hospitais EPE, compreende três fases: 

1ª Fase – Fixação de objectivos. 

2ª Fase – Monitorização mensal do desempenho daquelas unidades nas suas 

diferentes dimensões. 

3ª Fase – Definição de iniciativas de melhoria que ajudem à concretização das metas 

fixadas. 

 

No que se refere à fixação de objectivos, os mesmos são definidos no início de cada ano, 

estabelecendo metas, e negociados com cada um dos Hospitais EPE. Estes objectivos/metas 

devem ser ambiciosos mas realizáveis. 

 

Os objectivos negociados com cada hospital têm em conta o desempenho relativo de cada 

um, solicitando-se um esforço maior aos hospitais que têm um desempenho inferior à média 

da rede onde se encontram integrados e um esforço menor àqueles que já têm um 

desempenho superior. 
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Estes objectivos devem conduzir os hospitais para uma convergência em termos de 

desempenho de qualidade dos serviços prestados, dos recursos humanos, operacionais e 

económico-financeiros. 

 

A fase seguinte à fixação de objectivos/metas com cada hospital, deverá ser o de garantir a 

monitorização contínua dos mesmos. 

 

O processo de monitorização permite o acesso aos relatórios mensais de execução 

orçamental, dos relatórios anuais de actividades para a globalidade dos hospitais EPE e dos 

relatórios mensais de análise de indicadores de execução do contrato programa, dos 

objectivos fixados e outros indicadores de gestão. 

 

Para garantir a sustentabilidade económico-financeira destes hospitais, para além da fixação 

dos objectivos e da monitorização mensal, é fundamental o lançamento de 

iniciativas/projectos que possam ajudar os Hospitais a obter ganhos de eficiência através da 

optimização da sua estrutura de custos e da sua capacidade produtiva, que corresponde à 3ª 

fase. 

 

Face ao exposto ao longo deste capítulo, o contrato programa é o instrumento com maior 

relevância que os Conselhos de Administração dos Hospitais EPE, dispõem para o 

desenvolvimento da sua actividade, tendo que criar condições e mecanismos internos de 

forma a que os objectivos contratualizados possam ser cumpridos, nomeadamente 

desdobrando-os em cascata no seu interior
98

, mas “...o problema resultante do modelo (de 

governação) deriva essencialmente de uma relação de informação assimétrica entre a 

entidade que tutela (o Ministério) e a entidade tutelada – os dirigentes do organismo público 

– (pelo que) a questão central é precisamente a produção e disponibilidade recíproca de 

informação relevante para uma gestão por objectivos.”
99

  

 

Já Bullivant (2008), no seu artigo sobre “Governação no Reino Unido: Sistema de Saúde”, 

refere um conjunto de pontos chaves para uma boa governação, realçando-se, de entre eles, 

o aspecto da consonância ou alinhamento entre o trabalho da Administração e a estratégia 

                                                           
98“Uma das consequências positivas dos Contratos Programa é servirem de ponto focal para a contratualização em cascata” (Gouveia, M., 

Alvin, J.L., Carvalho, C.N., Correia, J.M., e Pinto, M.M. 2006, p. 104) 
99 Pereira, 2008 p.130. 
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da Instituição, isto é, as propostas da Administração devem estar alinhadas com os 

objectivos e intenções. 

 

No capítulo seguinte tenta-se observar os modelos de governação de dois hospitais, que 

procuram, num quadro de teoria da agência e numa óptica de desenho institucional, alinhar 

interesses entre estes e o Ministério da Saúde, consubstanciados nos seus contratos 

programas, através de um sistema de incentivos, conceptualizados à luz do quadro teórico 

desenvolvido. 
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CAPÍTULO III – ESTUDO DE CASO COMPARADO 

3.1 Introdução 

 

Ao longo do presente estudo, temos vindo a afirmar que uma das reformas mais relevantes 

na Administração Pública Portuguesa foi a alteração do modelo de governação dos hospitais 

e a implementação da contratualização na área da saúde. 

 

Os factores que mais poderão ter contribuído para que se possa constatar uma alteração do 

modelo de governação dos hospitais com a sua passagem para Entidade Pública 

Empresarial, são, para além dos aspectos jurídicos, as questões relacionadas com a sua 

gestão quer na vertente económico-financeira quer no âmbito das relações laborais. 

 

Com efeito, assiste-se, por um lado, à implantação de normas de direito privado no que se 

refere a um conjunto da actividade quotidiana dos Hospitais, nomeadamente na aquisição de 

bens e serviços, incluindo as empreitadas, bem como no âmbito das relações laborais, em 

que estas assumem a forma de contrato de trabalho ao invés do regime da função pública.
100

 

 

Assim, os factores referidos tornam, em teoria, mais flexível a gestão de um Hospital EPE 

do que um Hospital SPA, permitindo que, na prática, se possa cumprir sem graves 

constrangimentos o estabelecido em sede de contrato-programa, isto é, os novos 

instrumentos de gestão que a Administração do Hospital tem ao seu dispor podem contribuir 

decisivamente para o cumprimento dos objectivos contratualizados com o Ministério da 

Saúde,
101

 alinhando, desta forma, os interesses das partes envolvidas (Ministério e Hospital 

EPE) e, consequentemente, receber os respectivos incentivos. 

 

Dedicaremos seguidamente a nossa atenção à governação dos Hospitais Garcia de Orta EPE 

e Centro Hospitalar de Setúbal EPE, consubstanciados nos seus contratos-programa e 

enquadrados conceptualmente nos modelos de governação de um Hospital EPE e nos 

princípios de bom governo. 

                                                           
100Era mais relevante esta alteração jurídica das relações laborais nos Hospitais EPE antes da aprovação da recente Lei de Vínculos, 

Carreiras e Remunerações (Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro) para a função pública. Veja-se ponto 3.2. 
101Sob um outro ponto de vista, Pereira (2008, p.137) refere que, na prática, a maior ou menor flexibilidade da gestão de um hospital EPE 

“...depende dos contratos-programa elaborados entre o Ministério da Saúde e cada um dos Hospitais e da interferência, regulamentar ou 

outra, da tutela na gestão hospitalar.” 
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3.2 O Modelo de Governação de um Hospital EPE 

 

O modelo de governação de um Hospital EPE encontra-se estipulado no Decreto-lei nº 

233/2005, de 29 de Dezembro, nomeadamente o descrito nos Estatutos constantes do seu 

anexo II bem como o disposto no Decreto-lei nº 558/99, de 17 de Dezembro, que estabelece 

o regime do sector empresarial do Estado, em concreto o seu capítulo III – Entidades 

Públicas Empresariais. 

 

O Hospital EPE é uma pessoa colectiva de direito público de natureza empresarial, dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo o seu capital estatutário detido 

pelo Estado e aumentado ou diminuído por despacho conjunto dos Ministros das Finanças e 

da Saúde. Tem como órgãos o conselho de administração, o fiscal único e o conselho 

consultivo.
102

 

 

O conselho de administração é composto pelo presidente e um máximo de seis vogais, em 

função da dimensão e da complexidade do Hospital EPE, sendo nomeado pelos Ministros da 

Finanças e da Saúde, com um mandato de três anos renovável por iguais períodos. 

 

Em termos de gestão económica e financeira, um Hospital EPE rege-se pelo Plano Oficial 

de Contabilidade do Ministério da Saúde (POCMS), adaptado às suas especificidades e 

natureza jurídica, quer em termos de gestão previsional
103

 quer em termos de prestação de 

contas.
104

 

 

No que se refere à aquisição de bens e serviços e de empreitadas, os Hospitais EPE regem-

se pelas normas de direito privado, sem prejuízo da aplicação do regime do direito 

comunitário relativo à contratação pública.
105

 

 

No que respeita à gestão dos recursos humanos, os trabalhadores de um Hospital EPE estão 

sujeitos ao regime de contrato de trabalho, de acordo com o Código de Trabalho e demais 

legislação laboral e o regime de protecção social é o regime geral da segurança social. É 

                                                           
102Anexo II (Estatutos) do Decreto-lei nº 233/2005, de 29 de Dezembro.  
103Planos plurianuais e anuais de actividades, de investimento e financeiros, com um horizonte de três anos, orçamentos anuais de 

investimentos, de exploração (custos e proveitos), de tesouraria e balanço previsional. 
104Relatório do conselho de administração e proposta de aplicação dos resultados; relatório sobre a execução anual do plano plurianual de 

investimentos; balanço e demonstração de resultados e respectivo anexo; demonstração de fluxos de caixa, relação dos empréstimos 

contraídos a médio e longo prazos; certificação legal de contas; relatório e parecer do fiscal único.  
105Artigo 13º do Decreto-lei nº 233/2005, de 29 de Dezembro. 
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permitido, no entanto, que relativamente aos funcionários e agentes que à data da entrada 

em vigor do diploma que cria o Hospital EPE, os mesmos mantenham o regime de 

protecção social da função pública.
106

 

 

Em traços gerais, pode dizer-se que são estes os factores distintivos entre um hospital com 

modelo de governação EPE de um outro com modelo de governação SPA. Refira-se, no 

entanto, que no que respeita à gestão dos recursos humanos aquele factor distintivo – regime 

de contrato de trabalho -  já não se observa actualmente de forma tão vincada, porquanto 

com a entrada em vigor da Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações o regime adoptado 

para as relações laborais da função pública aproxima-se do articulado em sede de regime de 

contrato de trabalho. 

 

Finalmente, refira-se que um Hospital EPE rege-se ainda pela Resolução de Conselho de 

Ministros, nº 49/2007, de 28 de Março, que aplica os princípios de Bom Governo das 

empresas ao Sector Empresarial do Estado. 

 

3.3 Princípios de Bom Governo 

 

Os princípios de Bom Governo das empresas do sector empresarial do Estado encontram-se 

definidos, conforme referido no ponto anterior, na citada Resolução do Conselho de 

Ministros, que mais não pretende que instituir um conjunto de normas de Bom Governo de 

forma a “…estimular os diversos agentes económicos a dar um contributo para que as 

empresas sejam governadas com eficiência e actuem com equidade perante os diferentes 

interesses que gravitam na sua órbita.”
107

 

 

Este diploma menciona princípios dirigidos quer ao Estado quer às empresas detidas pelo 

próprio Estado bem como princípios relativos à divulgação de informação. No que se refere 

aos princípios dirigidos ao Estado, estes são dois: 1) enquanto titular de participações no 

capital de empresas
108

 e 2) enquanto parte relacionada (stakeholder).
109

 

 

                                                           
106 Para maior detalhe desta temática, veja-se Capítulo IV do Decreto-lei nº 233/2005, de 29 de Dezembro. 
107 Preâmbulo da Resolução do Conselho de Ministros nº 49/2007, de 28 de Março. 
108 Quanto a esta questão realce-se dois aspectos: 1) o exercício do poder da tutela e da função accionista do Estado deve ser transparente e 

2) O Estado deve estabelecer as orientações estratégicas e os objectivos que devam ser prosseguidos pelas empresas. 
109 Enquanto cliente e fornecedor deve agir em condições e segundo critérios de mercado. Os serviços e organismos da Administração 

Pública devem agir perante as empresas do Estado de forma idêntica à que agem perante as empresas privadas. 
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Relativamente aos princípios dirigidos às empresas detidas pelo Estado, e em particular aos 

Hospitais EPE,
110

 o citado diploma refere-os de forma bastante pormenorizada: 

 a) - Missão, objectivos e princípios gerais de actuação; 

 b) – Estruturas de administração e fiscalização; 

 c) – Remunerações e outros direitos; 

 d) – Prevenção de conflitos de interesse; 

 e) - Divulgação de informação relevante; 

 f) - Ajustamento à dimensão e à especificidade de cada empresa. 

 

Importa realçar, e de modo a não procedermos à transcrição do mencionado em sede de 

Decreto-lei, que a preocupação subjacente ao articulado reside na procura da transparência 

dos negócios, com cumprimento, por parte das empresas, da missão e dos objectivos que lhe 

tenham sido determinados pelo Estado de forma eficiente. Em suma, existe a preocupação 

de ser legislada uma forma de alinhamento de interesses entre o Estado e as empresas em 

que este participa. 

 

Alias, esta preocupação torna-se bastante visível no capítulo III da citada Resolução do 

Conselho de Ministros, quando refere que “as empresas públicas devem incluir nos seus 

relatórios de gestão um ponto relativo ao governo das sociedades…”
111

 

 

3.4 A Aplicação da Metodologia dos Contratos - Programa aos Casos em Estudo 

 

3.4.1  Os elementos jurídicos do contrato 

 

No ponto 2.3.3. do capítulo II, foi abordada a questão, na óptica conceptual (produção, 

preços e qualidade), dos termos do contrato programa tipo. 

 

Veja-se, nesta fase, os elementos jurídicos dos contratos programa:
112

 

- Capítulo I – Disposições Gerais, o qual dispõe um conjunto de cláusulas e que são: 

a) Objecto b) Princípios gerais c) Obrigações principais d) Políticas de melhoria 

e)Âmbito da produção contratada f) Meios humanos g) Articulação com a rede de 

                                                           
110“Acresce que muitas das empresas do Estado – aqui se englobando as entidades públicas empresarias, as sociedades comerciais 

integralmente detidas pelo Estado e as empresas participadas – têm um papel preponderante em sectores em que se prestam serviços 
de interesse geral, de que depende o bem-estar dos cidadãos” – Preâmbulo da Resolução do Conselho de Ministros nº 49/2007, de 28 

de Março. 
111 Ponto 29 da Resolução de Conselho de Ministros nº 49/2007, de 28 de Março. 
112 Tomou-se como referência base o Contrato-Programa para o triénio 2007-2009. 
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cuidados primários bem como com a Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados, incluindo os de convalescença e cuidados paliativos h) Acesso às 

prestações de saúde i) Identificação dos utentes j) Direitos e deveres dos utentes e 

sua referenciação l) Qualidade dos serviços m) Avaliação da satisfação dos utentes 

e dos profissionais n) Formação e Investigação o) Internato Médico p) Codificação 

e sistemas de informação q) Equipamentos e sistemas médicos r) Manutenção de 

equipamentos s) Sistema integrado de gestão de inscritos para cirurgia t) Avaliação 

de Desempenho u) Regras gerais sobre contratação de terceiros v) Alteração das 

circunstâncias x) Acompanhamento da execução do contrato e z) Calendarização e 

Normas aplicáveis. 

 

- Anexo I – Cláusulas específicas de financiamento para o ano de 2007. 

- Apêndice I – Produção Base Contratada, Produção Adicional e Remuneração. 

- Apêndice II – Planos de Saúde. 

- Apêndice III – Programas Específicos. 

- Apêndice IV – Orçamento económico. 

- Anexo II – Obrigações em matéria de implementação do sistema integrado de 

gestão de inscritos para cirurgia – SIGIC. 

- Anexo III-A – Objectivos de qualidade e eficiência. 

- Anexo III-B – Indicadores de desempenho a que se refere o nº 3 da cláusula 23ª. 

- Anexo IV – Calendarização do cumprimento para o triénio das obrigações 

contratadas. 

 

Face ao descrito, poderá porventura questionar-se se na prática, e no sentido formal, se 

observa a aplicação da teoria dos contratos. Efectivamente, não se verifica no clausulado um 

conjunto de normas que, teoricamente, deveriam figurar, nomeadamente as sanções para as 

partes em caso de incumprimento. Aliás, para Pereira (2008, p.141) não se poderá falar de 

contrato na verdadeira acepção do termo, “...pois faltam alguns elementos essenciais da 

figura de “contrato”...nomeadamente o seu carácter formal, voluntário, as obrigações de 

ambas as partes, os incentivos ao cumprimento e o foro jurisdicional em caso de litígio.” 

 

Não obstante o exposto, o contrato programa poderá ter uma função relevante na relação de 

agência que se estabelece entre o Ministério da Saúde e o Hospital que é a de alinhar os 

interesses das partes envolvidas, reduzindo a informação assimétrica através do reporte de 
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elementos a remeter pelo Hospital para efeitos de monitorização do contrato celebrado e, 

consequentemente, para a determinação dos incentivos a atribuir. 

 

Aliás, a cláusula 23ª do contrato - programa tipo para os Hospitais EPE, menciona muito 

claramente a questão da “Avaliação do Desempenho” que remete para a problemática dos 

incentivos, por forma a alinhar os interesses do Ministério da Saúde com os interesses do 

Hospital: 

o Cumprir metas destinadas a aumentar a eficiência na utilização dos recursos 

e a promover níveis mais elevados de eficiência (anexo III-A); 

o Reforço do valor de convergência,
113

 caso o Hospital atinja os objectivos de 

qualidade e de eficiência institucionais, regionais e globais ou nacionais, 

nos termos do anexo III-A. 

 

O Hospital deve ainda proceder à recolha de um conjunto de outros indicadores de 

desempenho, nomeadamente os constantes do anexo III-B, que virão progressivamente a 

constituir-se como eventuais referências para a fixação de objectivos. 

 

3.4.2  A metodologia aplicada 

 

Conforme referido no capítulo II, é publicada anualmente a metodologia a adoptar na 

definição de preços e fixação de objectivos no âmbito dos Contratos Programa. 

 

A partir de 2008 inclusive, assiste-se a uma alteração substancial na referida metodologia 

porquanto a mesma passa a incluir, em capítulo autónomo, a problemática dos incentivos. 

Em tudo o mais, o conteúdo das mesmas não sofre significativas alterações. 

 

De uma forma genérica, as metodologias dos diferentes anos mencionam que com o 

objectivo de alinhar os interesses entre o Ministério da Saúde e os Hospitais do SNS, 

pretende-se consolidar o processo de contratualização entre estes e as Regiões de Saúde.  

 

Para além do pagamento de linhas de produção progressivamente mais ajustadas à 

organização dos cuidados de saúde, procura-se clarificar e consolidar a distribuição das 

                                                           
113Para além da verba que se destina a compensar as obrigações no contexto do Serviço Nacional de Saúde. No entanto, a partir do ano de 

2008 a política de incentivos é tratada de forma autónoma, não se encontrando indexada ao valor de convergência, conforme já 

anteriormente referido. 
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verbas destinadas a suportar o financiamento específico de programas de saúde e 

terapêuticas, entre outras. 

 

Poder-se-á pensar que o facto de anualmente se assistir à alteração do anexo I ao Contrato 

Programa celebrado entre o Hospital e o Ministério da Saúde, tomando como referência o 

celebrado para o triénio 2007-2009, e consubstanciado num documento denominado de 

“Acordo Modificativo”, poderá ser um factor gerador de constrangimentos na relação de 

agência. No entanto constata-se, numa leitura atenta das diferentes metodologias dos 

contratos programa para os anos de 2006 a 2009, inclusive, que as alterações não são 

significativas, incluindo as próprias metas nacionais de crescimento de custos fixadas. 

 

Na sequência do acima referido, e também do exposto no capítulo II, só a partir de 2008 se 

assiste à atribuição de incentivos institucionais aos diferentes Hospitais que correspondem, 

para 2009, a 5% do valor total disponível para os hospitais, distribuído proporcionalmente 

ao peso da actividade e de acordo com o cumprimento das metas que vierem a ser 

contratadas.  

 

Para 2008 a referida percentagem ascendia a 2%. Constata-se, aqui, uma vontade expressa 

por parte do Ministério de alinhar interesses através da atribuição de incentivos para as 

Instituições que cumpram os objectivos contratualizados.  

 

Até àquele ano (2008) a forma encontrada para se incentivar o cumprimento dos objectivos 

era através da metodologia de cálculo e respectiva atribuição da verba de convergência, ou 

seja, uma parte daquela verba
114

 estava condicionada ao cumprimento dos objectivos 

nacionais e regionais, observando-se, actualmente, o seguinte: para efeitos de obtenção do 

valor de convergência, que já vimos que se obtém, grosso modo, pela “…diferença entre o 

total de custos operacionais e o total de proveitos operacionais, ajustada em função da verba 

total disponível”,
115

 é considerado no total dos proveitos operacionais o valor referente aos 

incentivos associados ao cumprimento dos objectivos de qualidade, acessibilidade e 

desempenho.
116

 

                                                           
114Conforme já referido na nota de rodapé nº 90, para o ano de 2006 esta parte, considerada como variável, é de 30%, sendo a parte fixa de 

70%. Para 2007, a parte fixa diminui para 60% e a parte variável tem um aumento para 40%.  
115Contrato-Programa 2008 - Metodologia para a definição de preços e fixação de objectivos, p. 8. 
116Valor de Convergência = Proveitos Operacionais (inclui incentivos) - Custos Operacionais. (Os proveitos e os custos operacionais são 

retirados do Plano de Desempenho remetido pelo Hospital. No entanto, e consoante os constrangimentos financeiros do Orçamento do 

Serviço Nacional de Saúde a que se assista, por um lado e, por outro, se os valores apresentados pelo hospital indiciem fiabilidade 

reduzida os proveitos e os custos operacionais considerados poderão ser os registados no ano ou ano (s) anterior (es). Sobre este assunto, 
ver nota de rodapé nº 118.) 
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Desta forma, o valor de convergência incorpora, ainda que de forma indirecta, os incentivos 

atribuídos, isto é, sendo o plano de convergência, consubstanciado nas verbas a atribuir, um 

instrumento para aproximar desempenhos das instituições hospitalares e promover uma 

maior eficiência, parece-nos que este facto pode não contribuir para o pretendido pois quem 

cumpre os objectivos acaba por não ter um beneficio directo devido ao facto do respectivo 

valor ser deduzido na verba da convergência a atribuir.
117

 

 

É ainda de referir que nos parece que o facto de o valor de convergência ser calculado em 

função da diferença entre os custos operacionais e os proveitos operacionais, mesmo que 

ajustado em função da verba total disponível, pode incentivar o Hospital a incorrer em 

algum risco moral, porque o seu comportamento pode redundar em subestimar os proveitos 

e sobrevalorizar os custos. Julga-se que poderia ser adoptado um modelo que considerasse, 

sem prejuízo daquela metodologia ser a primordial, a sua comparação com Hospitais do 

mesmo grupo.
118

 

 

Face ao descrito, qual o critério que é utilizado para se alinhar anualmente as preferências 

do Ministério e do Hospital? Parece-nos que será através do peso que é atribuído ao 

cumprimento dos objectivos: 

 

- Para 2006, 70% do valor de convergência é fixo e 30% é variável, estando este 

condicionado ao cumprimento dos objectivos, sendo 20 pontos percentuais 

dependentes da consecução dos objectivos contratados a nível nacional e 10 

pontos percentuais dependentes do cumprimento de objectivos específicos 

fixados regionalmente; 

 

- Para 2007, 60% do valor de convergência é fixo e 40% é variável, estando este 

condicionado ao cumprimento dos objectivos, sendo 20 pontos percentuais 

dependentes da consecução dos objectivos contratados a nível nacional e 20 

                                                           
117Uma das soluções poderia passar por retirar dos Proveitos Operacionais, aquando do cálculo da verba de convergência, os incentivos 

contabilizados como tal. 
118Aliás, esta preocupação poderá já ter sido sentida pelo principal, pois de acordo com o exposto a páginas 8 do documento “Contrato-

Programa 2007 – Preços e Convergência – Fixação de objectivos” é referido que para determinação do valor de convergência para 2007 

dos diferentes hospitais, “…privilegiaram-se sempre os custos operacionais previstos no Planos de Desempenho para 2007, caso 

apresentassem um valor igual ou inferior ao dos custos de 2005, mas quando tal não acontecia foram utilizados os custos reais de 2005”. 
No que se refere aos proveitos, e ainda para 2007, é considerado, para além do valor da produção facturada ao Serviço Nacional de 

Saúde e de outros montantes que financiam a actividade específica no âmbito do próprio Serviço Nacional de Saúde, o valor mais alto 

dos seguintes proveitos de outros terceiros: proveitos finais de 2005 inflacionados em 2,3%, proveitos estimados para 2006 
inflacionados em 2,3% e proveitos previstos para 2007. Em suma, parece-nos que na determinação do valor de convergência são 

introduzidas outras variáveis, sem prejuízo de o exercício inicial corresponder à diferença entre os proveitos operacionais e custos 

operacionais, nomeadamente o resultado líquido esperado de cada uma das instituições, o que permite afirmar que o valor de 
convergência a atribuir será o resultado de toda a análise efectuada sobre a Instituição. 
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pontos percentuais dependentes do cumprimento de objectivos específicos 

fixados regionalmente; 

 

- Para 2008, e conforme anteriormente referido, já não é contemplada a parte 

variável do valor de convergência condicionada ao cumprimento dos objectivos, 

iniciando-se a política de incentivos. Assim, do montante previsto naquele 

âmbito,
119

 45% são dependentes do cumprimento de objectivos institucionais 

comuns, 20% dependentes do cumprimento dos objectivos regionais e 35% 

dependentes do cumprimento dos objectivos institucionais de cada região. 

 

- Para 2009, verifica-se uma alteração do peso de cada um dos três objectivos:
120

 

30 % são dependentes do cumprimento de objectivos institucionais comuns, 

20% dependentes do cumprimento dos objectivos regionais e 50 % dependentes 

do cumprimento dos objectivos institucionais de cada região. 

 

Até à presente fase deste trabalho, temos abordado exclusivamente a questão dos 

incentivos institucionais, não se tendo efectuado quaisquer referências aos incentivos 

individuais,
121

 no contexto do Contrato Programa. A razão prende-se com o facto de os 

mesmos não serem alvo de contratualização entre o Hospital e o Ministério da Saúde, 

sendo antes acordados entre a Administração do Hospital e os seus colaboradores no 

âmbito do Sistema de Avaliação do Desempenho da Administração Pública (SIADAP)
122

.  

O referido sistema promove um conjunto de incentivos para os melhores desempenhos 

dos profissionais nas suas Instituições, cuja atribuição se insere na matriz dos incentivos 

materiais ou extrínsecos, não existindo contudo evidência empírica de que aqueles 

incentivos contribuam para uma melhoria da eficiência do sector público em geral, e dos 

Hospitais EPE, em particular.
123

 

                                                           
119Os já referidos 2% do valor total disponível para os hospitais, distribuído proporcionalmente ao peso da actividade e de acordo com o 

cumprimento das metas que vierem a ser contratadas. 
120Relembra-se que para este ano verifica-se um aumento de 3% no âmbito da política de incentivos: passa-se de 2% (aproximadamente 80 

M€) para 5% (aproximadamente € 219 M€) do valor total disponível para os hospitais, distribuído proporcionalmente ao peso da 

actividade e de acordo com o cumprimento das metas que vierem a ser contratadas. 
121 Do ponto de vista teórico, veja-se a secção 2.3.2., na qual são abordados os dois tipos de incentivos: intrínsecos e extrínsecos. 
122Veja-se para aprofundamento desta matéria as Leis nºs 66-B/2007, de 28 de Dezembro, 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e 59/2008, de 11 

de Setembro. 
123Segundo Pereira (2008, p.102) a confiança depositada nos trabalhadores poderá trazer resultados mútuos mais vantajosos do que 

incentivos materiais: ”Na presença de contratos incompletos, nas empresas ou na administração, os dirigentes depositarem confiança 

nos trabalhadores pode levar a resultados mútuos mais vantajosos do que se usarem (ou abusarem) de incentivos materiais. A confiança 
induz reciprocidade positiva e esta reforça a coesão e o capital social.”  
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No que se refere à gestão de topo, as remunerações dos gestores encontram-se já definidas 

em sede de legislação própria
124

 e varia em função da complexidade do Hospital, não 

estando interligadas aos resultados decorrentes do seu desempenho na governação do 

Hospital, sendo fixadas por despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da Saúde.
125

 

 

Nas secções seguintes serão mencionados os níveis remuneratórios dos membros do 

Conselho de Administração de ambos os Hospitais, não se verificando quaisquer 

remunerações variáveis ou prémios que se encontrem indexados aos resultados dos 

Hospitais. 

 

Finalmente, e nota importante no contexto de relação de agência que se estabelece entre o 

Ministério da Saúde e o Hospital, registe-se que tendo em conta a forte restrição orçamental, 

a tutela definiu para os anos de 2007, 2008 e 2009, e para todos os Hospitais, incluindo 

obviamente os Hospitais em estudo, que as metas nacionais de crescimento de custos são 

fixadas nos seguintes valores, em relação ao ano anterior e em valores nominais:  

 

- Custos com pessoal      0% 

- Compras       4% (só para 2008 e 2009) 

- Consumos       4% 

- Fornecimentos e Serviços Externos    4% 

 

O referido no parágrafo anterior consta nos anexos quer do Hospital Garcia de Orta EPE, 

quer do Centro Hospitalar de Setúbal EPE, de acordo com os objectivos definidos para 

ambos. Veja-se, desde já, o contratualizado para 2008, por comparação com os anos de 

2006 e 2007, atendendo a que a apresentação da síntese de resultados de cada um dos 

hospitais nos pontos seguintes, apenas contempla os anos de 2006 e 2007, em virtude de 

ainda não ter sido publicado, à data da elaboração deste trabalho, os Relatórios de 

Actividades e Contas de 2008 dos referidos Hospitais: 

                                                           
124Estatuto de Gestor Público (decreto-lei nº 71/2007, de 27 de Março, que revogou o decreto-lei nº 464/82, de 9 de Dezembro, as alíneas 

a) e b) do artigo 3º e os nºs 3 e 4 do artigo 7º da Lei nº 64/93, de 26 de Agosto e a Resolução do Conselho de Ministros nº 29/89, de 26 

de Agosto. Este último diploma mantém-se transitoriamente em vigor até à entrada do novo regime remuneratório dos dirigentes dos 

Institutos Públicos). 

125O artigo 13º dos Estatutos constantes do anexo II do Decreto-lei nº 233/2005, de 29 de Dezembro menciona:” 1 - Aos membros do 

conselho de administração aplica-se o estatuto de gestor público, sem prejuízo do disposto no artigo 20.º do Estatuto do Serviço 
Nacional de Saúde. 2 - A remuneração dos membros do conselho de administração do hospital E. P. E. é fixada por despacho conjunto 

dos Ministros das Finanças e da Saúde e varia em função da complexidade de gestão.” 
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Quadro 3.1 – Contratos Programa do Hospital Garcia de Orta EPE e do Centro Hospitalar de 

Setúbal para os anos de 2006, 2007 e 2008: Objectivos Nacionais
126

  

  

Hospital Garcia de Orta EPE 

 

Centro Hospitalar Setúbal EPE 

 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

1. Taxa de readmissões no 

Internamento nos primeiros cinco 

dias. 

 

1,83 % 

 

1,83 % 

 

1,90 % 

 

2,40 % 

 

2,36 % 

 

2,30 % 

2. Nº de profissionais envolvidos em 

programas de formação na área de 

controlo e infecção 

 

- 

 

- 

 

10% do 

pessoal 

 

- 

 

- 

 

10% do 

pessoal  

3. Peso da cirurgia do ambulatório no 

total das cirurgias programadas 

 

37,10 % 

 

43,60 % 

 

47,10 % 

 

13,00 % 

 

22,10 % 

 

34,5 % 

 

4. Demora Média (dias) 

 

6,70 

 

7,30 

 

7,50 

 

7,40 

 

7,30 

 

7,30 

5. Peso das primeiras consultas 

médicas no total de consultas 

médicas  

 

- 

 

27,80 % 

 

28,80 % 

 

- 

 

28,00 % 

 

29,00 % 

6. Nº de doentes referenciados para 

RNCC / Nº de doentes saídos nas 

especialidades de Medicina Interna, 

Cirurgia Geral e Ortopedia. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1,50 % 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1,50 %  

7. Resultado Líquido (em milhares de 

euros) 

 

 -10.558 

 

 -10.896 

 

- 

 

 -12.676 

 

 -5.367 

 

- 

8. Resultado Operacional (em 

milhares de euros) 

 

- 

 

-11.496 

 

 -10.658 

 

- 

 

 -7.312 

 

 -13.080 

9. Peso da remuneração 

extraordinária no total dos custos 

com pessoal 

 

11,00 % 

 

 

- 

 

- 

 

 

11,00 % 

 

- 

 

- 

10. Custo Unitário por doente 

padrão127 tratado 

 

- 

 

€ 4.760,00 

 

€ 4.674,00 

 

- 

 

€ 4.902,66 

 

€ 5.076,00 

Fonte: Contratos Programa celebrados entre Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Administração Central do 

Sistema de Saúde e respectivos Hospitais. 

 

Observa-se para os anos mencionados, em termos gerais, alterações não significativas, para 

cada um dos hospitais, da meta a atingir no que se refere aos diferentes objectivos. 

Igualmente se constata a criação de novos objectivos bem como a eliminação de outros, 

                                                           
126 Os números 1 e 2 referem-se a “Qualidade e Serviço”, os números 3 e 4 ao “Desempenho Assistencial”, os números 5 e 6 ao “Acesso” 

e os números 7 a 10 ao “Desempenho Económico-Financeiro”. Os valores mínimos e máximos para cada um dos objectivos são: 

valores mínimos para os objectivos 2, 3 e 5 a 8 e valores máximos para os restantes objectivos (1, 4, 9 e 10). 
127Cálculo de doentes padrão:  

Inputs: Preços do contrato-programa; Produção: doentes equivalentes do internamento, cirurgias de ambulatório, consultas externas, 

urgências e sessões de hospital de dia; ICM do internamento e ambulatório. 

Cálculo: 1- Ajustar os preços do contrato pelo ICM para o internamento e cirurgia do ambulatório. No caso do hospital de dia, o preço 
será uma média ponderada dos preços do contrato. 2 – Dividir o preço do internamento ajustado pelos preços das restantes linhas de 

produção (=Índice do doente padrão (IDP)). 3 – Multiplicar a produção das diferentes linhas pelo respectivo IDP. (O IDP do 

internamento é = a 1). 4 – Somar os valores obtidos ao total de doentes equivalentes (=total de doentes padrão). 
 



O MODELO DE GOVERNAÇÃO DOS HOSPITAIS, EPE: ESTUDO DE CASO COMPARADO 

 57 

decorrentes, por um lado, da orientação da politica de saúde seguida pelo Governo
128

 e, por 

outro, do aperfeiçoamento do modelo de avaliação e controlo do desempenho dos 

Hospitais.
129

 

 

Vejam-se os objectivos regionais, no âmbito do desempenho económico-financeiro, para 

cada um dos hospitais e nos anos referidos (2006 a 2008), verificando-se que as metas 

traçadas são mais exigentes que o definido como limite nacional para o crescimento das 

despesas:  

 

Quadro 3.2 – Contratos Programa do Hospital Garcia de Orta EPE e do Centro Hospitalar de 

Setúbal para os anos de 2006, 2007 e 2008: Objectivos Regionais (Desempenho 

Económico Financeiro
130

) 

  

Hospital Garcia de Orta EPE 

 

Centro Hospitalar Setúbal EPE 

 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Consumos - 2,9 % 3,2 % - 4,0 % 2,8 % 

Fornecimentos e Serviços Externos - 3,2 % 2,7 % - - 0,7 % -1,5 % 

Custos com Pessoal - 0,0 % 0,6 % - 0,0 % 0,0 % 

Compras - - 3,2 % - - 1,9 % 

Fonte: Contratos Programa celebrados entre Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Administração Central do 

Sistema de Saúde e respectivos Hospitais. 
 

 

 

Ainda relativamente aos objectivos regionais, e apesar de ambos os Hospitais se situarem na 

esfera de intervenção da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 

verifica-se que o âmbito (especialidades) dos mesmos é diferente, apesar de enquadrados 

globalmente em objectivos idênticos. Refira-se, a propósito, que para o ano de 2006 não 

foram estabelecidos objectivos nos respectivos contratos programa: 

 

                                                           
128 É o caso dos objectivos referentes à RNCC (Rede Nacional de Cuidados Continuados) 
129Assiste-se, neste caso, à supressão do objectivo referente ao Resultado Líquido, mantendo-se o objectivo referente ao Resultado 

Operacional.  
130Os valores inscritos em cada objectivo correspondem a limites máximos de crescimento da despesa nessa rubrica. 
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Quadro 3.3 – Contratos Programa do Hospital Garcia de Orta EPE e do Centro Hospitalar de 

Setúbal para os anos de 2006, 2007 e 2008: Objectivos Regionais (Outros 

Objectivos regionais). 

  Hospital Garcia de Orta EPE Centro Hosp. de Setúbal EPE 

 

 

38,9 % 

37,0 % 

- 

 

30,0 % 

30,0 % 

- 

 

25,0 % 

35,0 % 

 

 

 

40,5 % 

- 

33,0 % 

 

45,0 % 

- 

30,0 % 

 

20,0 % 

- 

30,0 % 

 

 

 

 

 

Ano 

2008 

1. Percentagem 1ªs Consultas 

       Oftalmologia 

       Ortopedia 

       ORL 

2. Proporção doentes LIC131 > 9 meses 

      ORL 

      Ortopedia 

      Oftalmologia 

3. Taxa resolução LIC pelo Hospital 

      ORL 

      Ortopedia 

      Oftalmologia 

 

 

 

 

 

Ano 

2007 

1. Variação das primeiras consultas 

2007/2006 

      Cardiologia 

      Oftalmologia 

      ORL 

      Ortopedia 

      Ginecologia 

 

 

60,0 % 

7,1 % 

16,3 % 

2,4 % 

- 

 

 

- 

0,0 % 

0,0 % 

0,4 % 

-6,8 % 

2. Variação Cirurgia Programada 

2007/2006 

      Oftalmologia 

      ORL 

      Ortopedia 

 

 

7,3 % 

1,2 % 

1,2 % 

 

 

0,3 % 

8,3 % 

0,4 % 

3. Peso das cesarianas no total de partos 20,3 % 30,5 % 

Fonte: Contratos Programa celebrados entre Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Administração Central do 

Sistema de Saúde e respectivos Hospitais. 
 

 

De acordo com o exposto no quadro anterior, poderá inferir-se alguma inconsistência nos dados 

apresentados nomeadamente: 1) comparação entre os objectivos de 2007 e 2008 e 2) valores 

apresentados.  

 

No que se refere ao ponto 1), os objectivos regionais são fixados pelas respectivas Administrações 

Regionais de Saúde (Departamentos de Contratualização), neste caso em concreto pela 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, em função das estratégias regionais, 

                                                           
131Lista de Inscritos em Cirurgia (LIC) 
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sendo que, por exemplo, para o ano de 2008 foi considerado como mais relevante a questão dos 

doentes inscritos em lista de cirurgia (LIC) do que a variação da cirurgia programada ou o peso das 

cesarianas no total de partos, objectivos regionais para 2007. 

 

Já no que concerne ao ponto 2), os valores apresentados carecem da seguinte explicação:  

- Para o ano de 2008, os valores apresentados são mínimos para os objectivos 1 e 3 e 

máximo para o objectivo 2. 

- Para o ano de 2007, os valores apresentados são mínimos para os objectivos 1 e 2 e 

máximo para o objectivo 3.
132

 

 

Face ao exposto, observa-se que os objectivos de cada um dos hospitais são, em certas 

situações, muito díspares, o que pode indiciar que, atenta, por um lado, a população de 

referência de cada hospital, e, por outro, a sua capacidade instalada, o Ministério da Saúde e 

o Hospital pretendem alinhar interesses cujo objectivo será a apresentação de soluções para 

um conjunto de problemas detectados, e não um alinhamento de preferências baseado em 

hipóteses teóricas.   

 

Vejamos, então, nos pontos seguintes, os princípios de Bom Governo e síntese de resultados 

para cada um dos Hospitais em estudo referente aos anos de 2006 e 2007, que nos auxiliará 

a discutir, no capítulo IV, os resultados obtidos. 

 

3.5 O Modelo de Governação do Centro Hospitalar de Setúbal EPE 

 

3.5.1 Princípios de Bom Governo 

 

Missão, objectivos e políticas da empresa:  

O Centro Hospitalar de Setúbal trabalha para ser reconhecido como uma instituição de 

referência no desenvolvimento de técnicas eficientes e inovadoras no tratamento em 

ambulatório e internamento.  

 

Pretende diferenciar-se pela sua especificidade e acessibilidade, pelo compromisso com o 

doente, assumindo-se como um centro de elevada competência na organização assistencial e 

no desenvolvimento e inovação na prestação de cuidados de saúde. 

                                                           
132Pretende-se incentivar a realização de partos normais e não as cesarianas. Actualmente, existe a tendência para a realização de 

cesarianas porque é mais fácil para o médico programar a cirurgia e realizar a cesariana. No entanto, para a mulher a recuperação de um 
parto normal é muito mais rápida e nem sempre há justificação clínica para as cesarianas.  
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O Centro Hospitalar de Setúbal tem como missão a promoção da saúde a todos os cidadãos 

no âmbito das responsabilidades e capacidades dos hospitais que o compõem, prestando 

cuidados de saúde diferenciados de grande qualidade, com respeito pela dignidade dos 

doentes e estimulando o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores, num 

contexto de eficiência e eficácia organizativa. 

 

O Centro Hospitalar de Setúbal intervém de acordo com as áreas de influência e redes de 

referenciação, cumprindo os Contratos-Programa celebrados, em articulação com as 

instituições integradas na rede de prestação de cuidados de saúde. 

 

Regulamentos Internos e externos a que a empresa está sujeita:  

O Centro Hospitalar de Setúbal EPE rege-se pelo regime jurídico aplicável às Entidades 

Públicas Empresariais, com as especificidades previstas no Decreto-lei nº 233/2005, de 29 

de Dezembro e respectivos Estatutos, bem como nos regulamentos internos e nas normas 

em vigor para o Serviço Nacional de Saúde que não contrariem as normas previstas no 

citado diploma.  

 

Indicação do modelo de governo: 

 O Conselho de Administração
133

 é composto pelo Presidente, por dois vogais, por uma 

Directora Clínica e por uma Enfermeira Directora. O Centro Hospitalar de Setúbal EPE, 

possui ainda um Fiscal Único, representado por uma Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas. 

 

Em termos de funções e responsabilidades, encontram-se assim distribuídas as diferentes 

áreas que compõem o Centro Hospitalar de Setúbal EPE: 

 

- Presidente: Planeamento, Análise e Controlo de Gestão; 

- Directora Clínica e Enfermeira Directora: As áreas correspondentes aos seus 

cargos, no pelouro do planeamento; 

- 1º Vogal executivo: Serviço de Gestão e Administração de Pessoal, Serviço de 

Gestão de Compras, Logística e Distribuição; Serviço de Instalação e 

Equipamentos; Serviço de Gestão Hoteleira e Gabinete Jurídico. 

                                                           
133 O estatuto remuneratório dos seus membros corresponde ao de Gestor dos Hospitais EPE, Grupo B, Nível 1. 
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- 2º Vogal Executivo: Serviços Financeiros, englobando o sector de processamento 

de vencimentos, Serviço de Gestão de Doentes e Serviço de Sistemas e 

Tecnologias de Informação. 

 

3.5.2 Síntese dos Resultados 

 

De acordo com o último relatório de actividades e contas publicado (2007) extraíram-se os 

seguintes dados: 

 

Quadro 3.4 – Contrato Programa - Centro Hospitalar de Setúbal EPE: Actividade Comparada 

2006/2007 

Acesso aos cuidados de Saúde 2006 2007 Variação 2006 – 2007 

Absoluta     Percentagem 

Doentes Saídos 16.895 15.258 - 1.637 - 9,7 % 

Demora Média 7,2 7,7 0,5 6,9 % 

Cirurgias Realizadas 10.397 12.019 1.622 15,6 % 

Consultas Externas 182.943 188.336 5.393 2,9 % 

Sessões de Hospital de Dia 30.769 32.412 1.643 5,3 % 

Episódios de Urgência  115.057 129.048 13.991 12,2 % 

Económico-Financeiro (milhares euros)     

Proveitos Totais 92.755 96.448 3.693 4,0 % 

Custos Totais 108.507 111.835 3.328 3,1 % 

Resultado Líquido -15.751 - 15.386 - 365 2,3 % 

Capital Próprio - 1.037 - 21.258 20.221 2.050,0 % 

Recursos Humanos/Produtividade     

Número de Colaboradores 2025 2077 52 2,6 % 

Eficiência Operacional     

Taxa de ocupação de Camas 79,2 % 77,5 % - 1,7 - 2,1 % 

Fonte: Relatório de Actividades e Contas de 2007  

 

Vejamos seguidamente alguns exemplos da produção contratada e sua realização bem como 

o cumprimento dos objectivos contratualizados: 
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Quadro 3.5 – Contrato Programa - Centro Hospitalar de Setúbal EPE: Objectivos 2007 - 

Contratado/Realizado. 

 
  

 

2007 Desvio 

Contratado Realizado Nº  % 

Objectivos Nacionais     

1. Taxa de Readmissões no Internamento 

nos 1.ºs 5 dias (%) 

 

2,36 % 

 

Não disponível 

 

- 

 

- 

2. Peso da Cirurgia do Ambulatório no total 

das Cirurgias Programadas (%) 

 

22,1 % 

 

26,0 % 

 

4,1 

 

18,2 % 

3. Demora Média (dias) 7,3 7,7 0,4 5,5 % 

4. % 1ªs Consultas Médicas no Total de 

Consultas Médicas  

 

28,0 

 

27,2  

 

- 0,8  

 

2,9 % 

5. Resultado Líquido (euros) - 5.367.626 -15.386.857 -10.019.231 186,7 % 

6. Resultado Operacional (euros) - 7.312.626 -16.270.017 -8.957.391 122,5 % 

Objectivos Regionais     

1. Variação das Primeiras Consultas 

07/06 (%) 

           - Ginecologia 

           - Oftalmologia 

           - Ortopedia  

           - Otorrinolaringologia 

 

 

- 6,8 % 

0,0 % 

0,4 % 

0,0 % 

 

 

- 0,8 % 

9,8 % 

2,4 % 

- 27,6 % 

 

 

6,0 

9,8 

2,0 

- 27,6 

 

 

88,3 % 

- 

500,0 % 

- 

2. Variação Cirurgias Programadas 

07/06 (%) 

           - Oftalmologia 

           - Ortopedia  

           - Otorrinolaringologia 

 

 

0,3 % 

0,4 % 

8,3 % 

 

 

0,0 % 

- 7,6 % 

- 15,1 % 

 

 

- 0,3 

- 8,0 

- 23,4 

 

 

- 

2.000 % 

282,0 %  

3. Peso das Cesarianas no Total de 

Partos (%) 

 

30,5% 

 

Não disponível 

 

- 

 

- 

4. Metas de Crescimento de Custos para 

2007: 

          - Custos com pessoal 

          - Consumos 

          - Forn. e Serv. Externos 

 

 

0,0 % 

4,0 % 

- 0,7 % 

 

 

2,1 % 

4,9 % 

8,5 % 

 

 

2,1 

0,9 

9,2 

 

 

- 

22,5 % 

1.314,3 % 

Fontes: Relatório de Actividades e Contas 2007 e Contratos Programa celebrados entre Administração Regional de Saúde de Lisboa e 

Vale do Tejo, Administração Central do Sistema de Saúde e Centro Hospitalar de Setúbal EPE. 

 

Da análise do relatório de actividade e contas 2007 não se detecta qualquer referência ao 

contrato programa celebrado com o Ministério da Saúde, nomeadamente o cumprimento ou 

incumprimento dos objectivos contratualizados.  

 

Assim, e após tratamento dos dados contidos no referido relatório, verifica-se que em 

relação aos objectivos nacionais parece-nos que apenas o objectivo nº 2 foi alcançado e os 
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restantes não atingidos. Em relação aos objectivos regionais, de um total de onze, apenas um 

terá sido cumprido (Variação das primeiras Consultas - Otorrinolaringologia). 

 

Quadro 3.6 – Contrato Programa - Centro Hospitalar de Setubal EPE: Produção Total  2007 - 

Contratado/Realizado. 

 

 

2007 Desvio 

Contratado Realizado Nº  % 

INTERNAMENTO: 

Total de doentes Saídos  

 

15.551 

 

15.258 

 

- 293 

 

- 1,9 % 

CONSULTA EXTERNA 

Nº total de Consultas Médicas 

Nº primeiras Consultas Médicas 

 

164.261 

45.290 

 

188.336 

51.280 

 

24.075 

5.990 

 

14,7 % 

13,2 % 

INTERVENÇÕES CIRURGICAS 

Cirurgia Convencional 

Cirurgia do Ambulatório  

Cirurgia Urgente 

 

3.085 

1.500 

1.879 

 

7.247 

2.548 

2.224 

 

4.162 

1.048 

345 

 

34,9 % 

69,9 % 

18,4 % 

Fontes: Relatório de Actividades e Contas 2007 e Contratos Programa celebrados entre Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, Administração Central do Sistema de Saúde e Centro Hospitalar de Setubal EPE. 

 

Para 2007
134

 a remuneração pela produção contratada ascende a € 52.050.344,50. O valor 

fixo de convergência
135

 é de € 13.377.267,57 e o valor variável de convergência
136

 

condicionado ao cumprimento dos objectivos de qualidade e eficiência regionais e nacionais 

ascende a € 8.918.178,39
137

. 

 

Relativamente ao ano de 2008
138

, a remuneração pela produção contratada ascende a 

€58.521.943,63 e o valor de convergência a € 16.548.301,69 para compensar as obrigações 

no contexto do Serviço Nacional de Saúde, sendo agora incluída uma cláusula referente a 

                                                           
134Os valores a receber (produção contratada + valor de convergência) ascendem a 74,3 milhões de euros, representando 77% dos 

proveitos totais, o que significa que sensivelmente 23% não resulta da contratualização com o Serviço Nacional de Saúde, sendo 

provenientes, por exemplo, das taxas moderadoras, de facturação a subsistemas de saúde, etc. Aquela percentagem enquadra-se na 

média anteriormente referida quanto ao peso do financiamento do Serviço Nacional de Saúde nos proveitos dos Hospitais, EPE: em 

média, 80%. 
135Representa 26% da produção contratada. 
136Representa 17% da produção contratada. 
137A cláusula 4ª do anexo I (cláusulas específicas de financiamento para o ano de 2007) salvaguarda o valor de convergência quando refere 

que o mesmo pode ser objecto de revisão pelas partes caso não se verifiquem os pressupostos em que foi definido. Em termos globais, o 
valor de convergência representa 43% da produção contratada. 

138Para este ano, para além de se assistir a um aumento da remuneração da produção contratada em relação a 2007, devido ao aumento dos 

seus níveis de produção, verifica-se que o valor de convergência representa, agora, 28%, próximo do valor apurado para 2007 no que se 
refere à componente fixa do valor de convergência. O valor dos incentivos representa 2% da remuneração da produção contratada 

(enquadra-se no valor previsto, em termos percentuais, para o ano de 2008), o que significa que o Centro Hospitalar de Setúbal teve uma 

redução drástica por virtude da introdução da nova política de incentivos: em 2007 o valor de convergência variável, atribuído em 
função do cumprimento dos objectivos, representava 17% da remuneração da produção contratada, para se observar, em 2008, que o 

valor dos incentivos, condicionado também ao cumprimento dos objectivos, representa agora 2% da remuneração da produção 

contratada.  
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“Incentivos Institucionais” que refere que pelo cumprimento dos objectivos de qualidade e 

eficiência regionais e nacionais receberão o valor de € 1.266.422,80.
139

 

 

 

Não obstante ser analisado no capítulo seguinte o conjunto dos resultados obtidos, julga-se 

oportuno, desde já, mencionar que na sequência do despacho conjunto do Ministério das 

Finanças e da Saúde, de 12 de Dezembro de 2008 que aprovou as contas de 2007 e 

constante do seu Relatório de Actividades e Contas daquele ano, foi recomendado ao Centro 

Hospitalar de Setúbal que diligenciasse no sentido de apresentar à tutela financeira e 

sectorial, no prazo de dois meses a contar da data da assinatura do despacho conjunto, um 

plano de reestruturação da sua situação económica financeira, que incluísse a tomada de 

medidas conducentes a que a sua estrutura patrimonial se tornasse equilibrada e que a sua 

sustentabilidade económico-financeira fosse assegurada. 

 

Aliás, já o Fiscal Único refere no ponto 11 da Certificação Legal de Contas que o Centro 

Hospitalar de Setúbal EPE continua a apresentar níveis de endividamento manifestamente 

desadequados, para além de um capital próprio negativo, fruto do acumular de resultados 

negativos. Nestas condições entende, como já expressou no anterior Parecer, que o 

desenvolvimento normal da actividade só será possível com o apoio financeiro do accionista 

e a melhoria gradual das condições de exploração.  

 

3.6  Modelo de Governação do Hospital Garcia de Orta 

 

3.6.1 Princípios de Bom Governo 

 

Missão, objectivos e políticas da empresa:  

O Hospital Garcia de Orta EPE prossegue os seguintes valores: 

- Colocação do doente /utente no centro do universo da prestação dos cuidados de 

saúde 

- Observância de padrões de ética no exercício da actividade hospitalar; 

- Equidade no acesso e na prestação dos cuidados de saúde; 

- Promoção da saúde e da qualidade; 

- Conservação do património e protecção do meio ambiente; 

- Eficiência na utilização dos recursos. 

                                                           
139Para 2008 a referida cláusula 4ª do anexo I, agora referente a 2008, já não contempla qualquer salvaguarda de revisão do valor de 

convergência. 
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O Hospital Garcia de Orta EPE tem como missão a prestação de cuidados de saúde 

diferenciados à população dos concelhos de Almada, Seixal e Sesimbra, designadamente 

aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde ou de entidades externas que com ele 

contratualizem a prestação de cuidados de cuidados de saúde bem como a todos os cidadãos 

em geral. 

 

O Hospital Garcia de Orta EPE tem como objectivo a prestação de cuidados de saúde com 

elevados padrões de qualidade através da utilização de recursos eficientes. 

 

Regulamentos Internos e externos a que a empresa está sujeita:  

O Hospital Garcia de Orta EPE rege-se pelo regime jurídico aplicável às Entidades Públicas 

Empresariais, com as especificidades previstas no Decreto-lei nº 233/2005, de 29 de 

Dezembro e respectivos Estatutos, bem como no regulamento interno
140

 e nas normas em 

vigor para o Serviço Nacional de Saúde que não contrariem as normas previstas no citado 

diploma. Rege-se, ainda, pelo conjunto de regulamentação organizado em função do 

Processo de Acreditação pela CHKS - Healthcare Accreditation and Quality Unit. 

 

Indicação do modelo de governo:  

O Conselho de Administração
141

 é composto pelo Presidente, por dois vogais, por um 

Director Clínico e por uma Enfermeira Directora. O Hospital Garcia de Orta EPE, possui 

ainda um Fiscal Único, representado por uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas. 

 

Em termos de funções e responsabilidades encontram-se assim distribuídas as diferentes 

áreas que compõem o Hospital Garcia de Orta EPE: 

-  Presidente: Auditoria Interna e Serviços de Aprovisionamento e Património, 

Instalações e Equipamentos e Assessoria Jurídica e Contencioso. 

-  Director Clínico – As competências que decorrem do artigo 9º dos Estatutos 

que fazem parte do anexo II do D.L. nº 233/2005, de 29 de Dezembro. 

- Enfermeira Directora: As competências que decorrem do artigo 10º dos 

Estatutos que fazem parte do anexo II do D.L. nº 233/2005, de 29 de 

Dezembro. 

-  1º Vogal executivo: Serviços de Recursos Humanos e Formação. 

                                                           
140 Homologado em 24 de Agosto de 2007. 
141 O estatuto remuneratório dos seus membros corresponde ao de Gestor dos Hospitais, EPE, Grupo A, Nível 1. 
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-  2º Vogal Executivo: Serviços Financeiros e Sistemas de Informação. 

 

3.6.2  Síntese dos Resultados 
 

 

Quadro 3.7 – Contrato Programa – Hospital Garcia de Orta EPE: Actividade Comparada 

2006/2007 

Aceso aos cuidados de Saúde 2006 2007 Variação 2006 – 2007 

Absoluta     Percentagem 

Doentes Saídos 23.722 21.674 - 2.048 - 8,6 % 

Demora Média 7,01 7,64 0,63 9,05 % 

Cirurgias Realizadas 11.233 12.153 920 8,19 % 

Consultas Externas 162.934 168.066 5.132 3,15 % 

Sessões de Hospital de Dia 31.365 32.239 874 2,79 % 

Episódios de Urgência  154.353 165.530 11.177 7,24 % 

Económico-Financeiro (milhares euros)     

Proveitos Totais 127.141 128.978 1.837 1,4 % 

Custos Totais 143.037 153.477 10.440 7,3 % 

Resultado Líquido -15.897 -24.499 8.602 57,3 % 

Capital Próprio 29.309 4.649 - 24.660 - 84,2 % 

Recursos Humanos/Produtividade     

Número de Colaboradores 2.379 2.306 - 73 - 3,1 % 

Eficiência Operacional     

Taxa de ocupação de Camas 87,9 % 86,6 % - 1,7 - 2,1 % 

Fonte: Relatório e Contas 2007 do Hospital Garcia de Orta 

 

Vejamos seguidamente, e à semelhança do procedido para o Centro Hospitalar de Setúbal 

EPE, por comparação entre o contratado e o realizado, alguns exemplos da produção 

contratada em sede de Contrato Programa e o seu cumprimento bem como dos objectivos 

contratualizados: 
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Quadro 3.8 – Contrato Programa – Hospital Garcia de Orta EPE: Objectivos 2007 - 

Contratado/Realizado. 

 
 

 

2007 Desvio 

Contratado Realizado Nº  % 

Objectivos Nacionais     

1. Taxa de Readmissões no Internamento 

nos 1.ºs 5 dias (%) 

 

1,83 

Não 

Disponível 

- - 

2. Peso da Cirurgia do Ambulatório no total 

das Cirurgias Programadas (%) 

 

43,60 

 

47,17 

 

3,57 

 

8,19 

3. Demora Média (dias) 7,30 7,56 0,26 3,63 

4. % 1ªs Consultas Médicas no Total de 

Consultas Médicas  

 

27,80 

 

28,09 

 

0,29 

 

1,05 

5. Resultado Líquido (euros) - 10.896.319 - 24.498.609 13.602.290 124,8 % 

6. Resultado Operacional (euros) - 11.496.319 - 17.495.602 5.999.283 52,2 % 

Objectivos Regionais     

1. Variação das Primeiras Consultas 

07/06 (%) 

           - Cardiologia 

           - Oftalmologia 

           - Ortopedia  

           - Otorrinolaringologia 

 

 

60 

7,10 

2,40 

16,30 

 

 

115,75 

39,52 

4,62 

32,33 

 

 

55,75 

32,42 

2,22 

16,03 

 

 

92,92 

456,62 

92,50 

98,34 

2. Variação Cirurgias Programadas 

07/06 (%) 

           - Oftalmologia 

           - Ortopedia  

           - Otorrinolaringologia 

 

 

7,30 

1,20 

1,20 

 

 

4,19 

-6,36 

2,68 

 

 

-3,11 

-7,56 

 1,48 

 

 

-42,60 

-630,00 

123,33 

3. Peso das Cesarianas no Total de 

Partos (%) 

 

20,30 

 

20,24 

 

-0.06 

 

-0,30 

4. Metas de Crescimento de Custos para 

2007: 

          - Custos com pessoal 

          - Consumos 

          - Forn. e Serv. Externos 

 

 

0,0 % 

2,9 % 

3,2 % 

 

 

0,4 % 

2,6 % 

8,4 % 

 

 

0,4 

- 0,3 

5,2 

 

 

- 

-10,4 % 

162,5 % 

Fontes: Relatório e Contas 2007 e Contratos Programa celebrados entre Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, Administração Central do Sistema de Saúde e Hospital Garcia de Orta EPE. 

 

Em relação aos objectivos nacionais foram atingidos dois (os objectivos 2. e 4.) e não 

cumpridos quatro (Taxa de Readmissões no Internamento nos 1.ºs 5 dias, Demora Média, 

Resultado Líquido e Resultado Operacional). Em relação aos objectivos regionais, do total 

de onze não foram cumpridos quatro (Variação Cirúrgica Programada 2007/2006 – 

Ortopedia e Oftalmologia e os referentes às metas de crescimento de custos - Custos com 

Pessoal e Fornecimentos e Serviços Externos). 
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Quadro 3.9 – Contrato Programa – Hospital Garcia de Orta: Produção Total  2007 - 

Contratado/Realizado. 

 

 

2007 Desvio 

Contratado Realizado Nº  % 

INTERNAMENTO: 

Total de doentes Saídos + SIGIC 

 

24.713 

 

25.036 

 

323 

 

1,29 

CONSULTA EXTERNA 

Nº total de Consultas Médicas 

Nº primeiras Consultas Médicas 

% Primeiras Consultas Médicas 

 

213.414 

59.420 

27,84 

 

219.925 

61.781 

28,09 

 

6.511 

2.361 

0,25 

 

2,96 

3,82 

1,29 

INTERVENÇÕES CIRURGICAS 

Cirurgia Convencional + SIGIC 

Cirurgia do Ambulatório + SIGIC 

Cirurgia Urgente 

 

5.067 

3.910 

2.395 

 

5.112 

4.564 

2.477 

 

45 

654 

82 

 

0.88 

14,33 

3,31 

Fonte: Relatório e Contas 2007 do Hospital Garcia de Orta 

 

Para 2007
142

, a remuneração pela produção contratada ascende a € 94.826.316,45 e o valor 

fixo de convergência
143

 a € 3.536.805,62. Pelo cumprimento dos objectivos de qualidade e 

eficiência regionais e nacionais - valor variável de convergência
144

 - o Hospital receberá o 

valor de € 2.357.870,41.
145

 

 

Em relação a 2008,
146

 a remuneração a pagar pela produção contratada ascende a 

€111.046.319,91 e o valor de convergência é de € 0,0. No que se refere à cláusula dos 

“Incentivos Institucionais”, esta menciona que pelo cumprimento dos objectivos de 

qualidade e eficiência regionais e nacionais, receberão o valor de € 2.404.293,80.
147

 

 

No capítulo seguinte analisaremos os resultados obtidos. 

                                                           
142Os valores a receber (produção contratada + valor de convergência) ascendem a 100,7 milhões de euros, representando 78% dos 

proveitos totais, o que significa que sensivelmente 22% não resulta da contratualização com o Serviço Nacional de Saúde, sendo 

provenientes, por exemplo, das taxas moderadores, de facturação a subsistemas de saúde, etc. Aquela percentagem enquadra-se na 

média anteriormente referida quanto ao peso do financiamento do Serviço Nacional de Saúde nos proveitos dos Hospitais, EPE: em 

média, 80%. Constatam-se os mesmos valores de referência que se apuraram para o Centro Hospitalar de Setúbal. 
143Representa 3,7 % da produção contratada. 
144Representa 2,4 % da produção contratada. 
145Reafirma-se que a cláusula 4ª do anexo I (cláusulas específicas de financiamento para o ano de 2007) salvaguarda o valor de 

convergência quando refere que o mesmo pode ser objecto de revisão pelas partes caso não se verifiquem os pressupostos em que foi 

definido. Em termos globais o valor de convergência representa 6,1% da remuneração da produção contratada. 
146Para este ano, para além de se assistir a um aumento da remuneração da produção contratada em relação a 2007, devido ao aumento dos 

seus níveis de produção, sensivelmente 17,1%, verifica-se a não atribuição de qualquer valor no âmbito da verba de convergência. 

Contudo, assiste-se a um aumento da verba referente aos incentivos, que representa 2,1% da remuneração da produção contratada 

(enquadra-se no valor previsto, em termos percentuais, para o ano de 2008), sensivelmente a mesma quer em valores absolutos quer em 
termos relativos, que o valor de convergência variável, atribuído em função do cumprimento dos objectivos, atribuído em 2007. 

147Reitera-se que para 2008 a referida cláusula 4ª do anexo I, agora referente a 2008, já não contempla qualquer salvaguarda para o valor 

de convergência. 
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CAPÍTULO IV – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

4.1 Sobre os Princípios de Bom Governo 

 

Face ao redigido em sede de Princípios de Bom Governo podemos afirmar que, de forma 

genérica, ambos os hospitais cumprem os princípios de Bom Governo constantes da 

legislação sobre esta matéria: apresentam a missão, objectivos e princípios gerais de 

actuação, as estruturas de administração e fiscalização bem como as correspondentes 

remunerações. 

 

No que se refere à aplicação daqueles princípios, parece-nos que os Hospitais em estudo 

actuam “…com equidade perante os diferentes interesses que gravitam na sua órbita”,
148

 

pelo que não será pela ausência daquela aplicação, neste contexto, que porventura se poderá 

assistir a uma maior ou menor eficiência do desempenho dos referidos Hospitais. 

 

Refira-se, por último, que o Hospital Garcia de Orta EPE, apresenta uma maior 

complexidade, atendendo a que, para efeitos de remuneração dos Gestores, este Hospital é 

considerado do Grupo A nível 1, enquanto que os gestores do Centro Hospitalar de Setúbal 

são remunerados pelo Grupo B nível 1. 

 

4.2  Sobre a Actividade Desenvolvida 

 

Da análise comparada entre os anos de 2006 e 2007 para os dois Hospitais,
149

 resulta que: 

a) O Centro Hospitalar de Setúbal apresenta um acréscimo de actividade, evidenciado 

pelo aumento das Cirurgias Realizadas, das Consultas Externas, Sessões do Hospital 

de Dia e Episódios de Urgência, com excepção dos Doentes Saídos do Internamento. 

b) Em relação ao Hospital Garcia de Orta, verifica-se igualmente um acréscimo da sua 

actividade, evidenciado exactamente nas mesmas valências que o apresentado pelo 

Centro Hospitalar de Setúbal, e também com a excepção referida. 

 

Em suma, observa-se, assim, que ambos os hospitais apresentam índices de aumento da sua 

actividade, com reflexo no seu desempenho económico (aumento de custos e de proveitos), 

                                                           
148 Preâmbulo da Resolução do Conselho de Ministros nº49/2007, de 28 de Março.  
149 Vejam-se quadros “Contrato Programa  - Centro Hospitalar de Setúbal EPE: Actividade Comparada 2006/2007”, p. 61 e “Contrato 

Programa  - Hospital Garcia de Orta EPE: Actividade Comparada 2006/2007”, p. 66 
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que no caso do Centro Hospitalar de Setúbal, resultou, em termos de valores absolutos, 

numa melhoria do resultado líquido em 2007 face a 2006. Todavia, continua a apresentar 

um resultado líquido preocupantemente negativo, pelo que se verifica uma deterioração do 

Capital Próprio, em virtude da acumulação de resultados líquidos negativos dos anos 

anteriores. 

 

Já no que se refere ao Hospital Garcia de Orta, observa-se um acentuado aumento dos seus 

custos, sem a correspondente contrapartida nos proveitos, o que se reflecte num Resultado 

Líquido negativo acentuado, que contribui, também, para a deterioração do seu Capital 

Próprio, apresentando contudo, e ainda, um valor positivo no ano de 2007. No entanto, caso 

não se tomem medidas tendentes a inverter a situação, poderá ocorrer a mesma situação que 

actualmente se verifica no Centro Hospitalar de Setúbal. 

 

Realce-se, até na sequência do exposto ao longo do presente trabalho, que nem sempre o 

aumento de actividade implica aumento dos proveitos e consequentemente dos resultados, 

pois aqueles resultam da contratualização estabelecida com o Ministério da Saúde, 

conforme evidenciado na secção 4.4.. 

 

4.3 Sobre os Resultados Operacionais e a evolução da Dívida a fornecedores 

 

Decorrente do exposto na secção anterior, e sem prejuízo de uma análise mais detalhada das 

componentes dos resultados operacionais efectuada na secção 4.5. no âmbito da discussão 

dos Incentivos, afigura-se-nos, desde já, proceder a uma análise sintética interpretativa da 

evolução dos referidos resultados e da dívida a fornecedores. 

 

Com efeito, verifica-se que o Centro Hospitalar de Setúbal apesar de apresentar uma 

melhoria do seu resultado operacional de 2006 para 2007 em, sensivelmente, € 500.000,00, 

continua a dispor de resultados operacionais preocupantemente negativos. Contudo, e numa 

análise mais cuidada dos seus resultados operacionais nos últimos três anos (2005 a 2007), 

observa-se uma tendência de melhoria do mesmo, o que reflecte alguma preocupação 

quanto ao seu controlo
150

. 

 

                                                           
150Em 2005 o resultado operacional foi de 27,6 milhões de euros negativos. Em 2006 foi de 16,8 milhões de euros negativos, fixando-se 

em 2007 em 16,3 milhões de euros negativos. 



O MODELO DE GOVERNAÇÃO DOS HOSPITAIS, EPE: ESTUDO DE CASO COMPARADO 

 71 

Relativamente à divida dos fornecedores,
151

 constata-se um crescente aumento anual: de 

69,5 milhões de euros em 2005 para 78,4 milhões de euros em 2006, para em 2007 se cifrar 

em 86,6 milhões de euros. 

 

Relativamente  ao Hospital Garcia de Orta, assiste-se à tendência inversa à observada para o 

Centro Hospitalar de Setúbal: deterioração dos seus resultados operacionais. Com efeito, 

verifica-se que a variação do resultado operacional de 2006 para 2007 se cifrou em, 

sensivelmente, 2,2 milhões de euros negativos. Refira-se que a variação de 2005 para 2006 

atingiu, sensivelmente, 9,4 milhões de euros.
152

 Neste caso, parece-nos que a administração 

do hospital deverá reflectir muito seriamente quanto ao controlo dos seus custos, adoptando 

medidas concretas. 

 

Relativamente à divida dos fornecedores,
153

 constata-se igualmente, à semelhança do 

ocorrido com o Centro Hospitalar de Setúbal, um acentuado aumento anual: de 43,1 milhões 

de euros em 2005 para 69,9 milhões de euros em 2006, para em 2007 se cifrar em 71,9 

milhões de euros. 

 

Veja-se, na secção seguinte, parte da explicação para a quebra dos resultados operacionais, e 

consequentemente, para a diminuição da obtenção de recursos financeiros para solver os 

compromissos assumidos dos hospitais em estudo. 

 

4.4  Sobre a Produção Contratada e o Valor de Convergência 

 

Relativamente ao Centro Hospitalar de Setúbal resulta do exposto na secção 3.5.2. que a 

produção realizada foi superior à contratada, com excepção da variável referente ao 

Internamento, cujo desvio é insignificante (-1,9%). Os desvios, mesmo sendo de valor 

positivo, têm impacto significativo no desempenho económico-financeiro, atendendo a que 

o pagamento da produção adicional só é paga até 10% da actividade contratada.
154

 Ora, 

verifica-se que o desvio é superior, com excepção da variável referente ao Internamento, aos 

mencionados 10% por linha de produção,
155

 o que implica que o Hospital incorre em custos 

para os quais não obtém a correspondente remuneração, conforme aludido no ponto 

                                                           
151 Considera-se apenas Fornecedores C/C. Não existem quaisquer dívidas a instituições de crédito. 
152 Em 2005 o resultado operacional foi de 5,9 milhões de euros negativos. Em 2006 foi de 15,3 milhões de euros negativos, fixando-se em 

2007 em 17,5 milhões de euros negativos. 
153 Considera-se apenas Fornecedores C/C. Não existem quaisquer dívidas a instituições de crédito. 
154 Veja-se ponto 2.3.3. do Capítulo II. 
155 Veja-se quadro “Contrato Programa  - Centro Hospitalar de Setúbal EPE: Produção Total 2007”, p. 63 
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anterior, o que significa que se toda a produção fosse financiada, obviamente que o prejuízo 

seria menor.  

 

Relativamente ao valor de convergência, constata-se um aumento com algum significado, 

cujo o argumento é o de compensar as obrigações no contexto do Serviço Nacional de 

Saúde, cifrando-se, em 2007, em 13,4 milhões de euros e para 2008 em 16,5 milhões de 

euros. No que se refere à verba referente ao cumprimento dos objectivos, verifica-se que em 

2007 estava previsto o montante de 8,9 milhões de euros (verba integrante do valor de 

convergência – componente variável) e para 2008 encontra-se previsto o valor de 1,3 

milhões de euros (já denominado como “incentivo institucional”). Uma das explicações para 

esta acentuada diferença é o peso da actividade do hospital no cômputo geral da produção 

hospitalar, conforme já referido em ponto próprio (3.4.2.), sendo uma outra a própria 

filosofia da atribuição dos referidos valores em cumprimento dos objectivos: um, integrado 

em verba de convergência e o outro integrado em sede de “incentivos institucionais”. 

 

No que se refere ao Hospital Garcia de Orta, e na sequência do exposto na secção 3.6.2., 

verifica-se igualmente que a produção realizada foi superior à contratada. Aplica-se, neste 

caso, o descrito relativamente ao Centro Hospitalar de Setúbal no que se refere aos desvios 

apurados. No entanto, os referidos desvios não ultrapassam, por linha de produção, os 10% 

da actividade contratada
156

, com excepção da “cirurgia do ambulatório” o que significa que 

o Hospital será remunerado, embora num valor unitário inferior, pela produção adicional, 

não se assistindo a custos que não sejam compensados com benefícios económicos 

(proveitos).  

 

Relativamente ao valor de convergência, ao Hospital Garcia de Orta tem sido atribuído um 

montante mais baixo que o afecto ao Centro Hospitalar de Setúbal, inclusive pelo 

cumprimento dos objectivos, pelos motivos expostos ao longo deste estudo, cifrando-se em 

€ 0,0 para 2008, o que pode indiciar que apresenta indicadores que o aproximam da média 

da sua indústria. No entanto, e por oposição ao que se verifica com o Centro Hospitalar de 

Setúbal, assiste-se a um aumento de 2007 para 2008 do montante referente ao cumprimento 

dos objectivos: de 2,35 milhões de euros para 2,40 milhões de euros, cujas explicações serão 

as mesmas que as referidas para o Centro Hospitalar de Setúbal. 

 

                                                           
156 Veja-se quadro ““Contrato Programa  - Hospital Garcia de Orta: Produção Total”, p. 68 
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4.5  Sobre os Incentivos: Os objectivos nacionais e regionais 

 

No que respeita aos incentivos derivados do cumprimento dos objectivos, debrucemo-nos, 

primeiramente, nos que se referem aos objectivos nacionais. Constata-se, em relação ao 

Centro Hospitalar de Setúbal EPE, que apenas o objectivo referente ao Peso da Cirurgia do 

Ambulatório no total das Cirurgias Programadas foi cumprido. Os restantes não foram 

atingidos (cinco), sendo de realçar que os referentes aos Resultados Líquido e Operacional 

tiveram um desvio de 122,5% e 186,7%, respectivamente, o que reflecte o já referido nesta 

matéria nos pontos precedentes deste capítulo. 

 

O Hospital Garcia de Orta cumpriu dois objectivos nacionais, mais um do que o Centro 

Hospitalar de Setúbal, não cumprindo quatro. Destacam-se, igualmente, os referentes aos 

resultados líquido e operacional que tiveram um desvio de 124,8% e 52,2%, 

respectivamente, sensivelmente o mesmo que observado para o Centro Hospitalar de 

Setúbal no que concerne ao resultado líquido mas substancialmente menor 

(aproximadamente menos 135%) no que se refere ao resultado operacional. 

 

Para ambos os Hospitais, o exposto nos parágrafos anteriores revela, para além da 

deterioração do capital próprio em termos efectivos que poderá conduzir a uma situação 

económico-financeira insustentável, que será bastante reduzida a verba que irão receber 

referente a incentivos institucionais, contribuindo, desta forma, também, para a diminuição 

dos seus proveitos e consequentemente para os seus resultados.  

 

Vejamos de imediato os objectivos que se referem ao desempenho económico-financeiro e 

que se encontram integrados nos objectivos regionais: em termos de valores de referência, e 

para o ano em estudo (2007), os custos com pessoal não poderão sofrer qualquer aumento 

(0%) e as compras e os fornecimentos e serviços externos (FSE), poderão crescer até ao 

limite máximo de 4%. 

 

Da análise efectuada quer para o Hospital Garcia de Orta quer para o Centro Hospitalar de 

Setúbal, só os referentes aos custos com pessoal figuram com a meta alinhada com o valor 

de referência: 0%. As outras metas são mais exigentes: em termos da rubrica Consumos 

foram definidos 2,9% para Hospital Garcia de Orta e 4,0% para o Centro Hospitalar de 
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Setúbal enquanto que para a rubrica Fornecimentos e Serviços Externos foram definidos 

3,2% para Hospital Garcia de Orta e -0,7% para o Centro Hospitalar de Setúbal. 

 

Daqui resulta que é solicitado aos referidos Hospitais e, em particular, ao Centro Hospitalar 

de Setúbal um esforço na contenção dos custos.  

 

Relembremos, nesta matéria, os objectivos contratualizados e respectiva meta e o seu 

cumprimento: 

 

Quadro 4.1 – Contrato Programa – Centro Hospitalar de Setúbal EPE: Objectivos Regionais 

2007 (Desempenho Económico Financeiro) -Contratado/Realizado. 

 

 

2007 Desvio 

Contratado Realizado Nº  % 

Metas de Crescimento de Custos para 2007: 

          - Custos com pessoal 

          - Consumos 

          - Forn. e Serv. Externos 

 

0,0 % 

4,0 % 

- 0,7 % 

 

2,1 % 

4,9 % 

8,5 % 

 

2,1 

0,9 

9,2 

 

- 

22,5 % 

1.314,3 % 

    Fontes: Relatório de Actividades e Contas 2007 e Contratos Programa celebrados entre Administração Regional de Saúde  

    de Lisboa e Vale do Tejo, Administração Central do Sistema de Saúde e Centro Hospitalar de Setúbal EPE. 

 

Rapidamente se conclui que, para além de nenhum dos objectivos ter sido cumprido, assiste-

se a um desvio significativo, nomeadamente no que se refere ao Fornecimentos e Serviços 

Externos. Desde já se pode concluir que para o cumprimento do plano de produção 

contratada os recursos dispendidos são significativos.  

 

Não podemos deixar de referir que o facto de não se assistir a um aumento real dos custos 

com pessoal não significa necessariamente uma melhoria de eficiência na utilização dos 

recursos face à actividade produzida, mas que poderemos estar em presença de uma 

transferência na utilização desses recursos da rubrica de Custos com Pessoal para 

Fornecimentos e Serviços Externos.
157

 

 

 

                                                           
157 Veja-se a páginas 17 e 18 do anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados do exercício findo em 31 de Dezembro de 2007 

constante do Relatório de Actividades e Contas 2007 do Centro Hospitalar de Setúbal, que a única rubrica com impacto significativo 

no aumento dos FSE foi a denominada “Trabalhos especializados”: em 2006 o valor foi de € 2.521.585,66 para um total de FSE de 

€12.650.339,34 e em 2007 foi de € 3.558.114,42 para um total de FSE de € 13.730.203,05, o que representa um acréscimo de 41,1  % 
na referida rubrica de 2006 para 2007. Em termos absolutos o acréscimo de FSE de 2006 para 2007 no montante de € 1.079.863,71 é 

explicada, em 96%, pelo aumento de € 1.036.531,76 na rubrica de “trabalhos especializados”. Em termos de Custos com Pessoal o  

valor referente a 2006 é de € 54.800.837,79 para em 2007 apresentar o valor de € 55.956.160,78, o que representa um aumento de, 
sensivelmente, 2,1%. 
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Quadro 4.2  – Contrato Programa – Hospital Garcia de Orta EPE: Objectivos Regionais 2007 

(Desempenho Económico Financeiro) -Contratado/Realizado. 

 

 

2007 Desvio 

Contratado Realizado Nº  % 

Metas de Crescimento de Custos para 2007: 

          - Custos com pessoal 

          - Consumos 

          - Forn. e Serv. Externos 

 

0,0 % 

2,9 % 

3,2 % 

 

0,4 % 

2,6 % 

8,4 % 

 

0,4 

- 0,3 

5,2 

 

- 

-10,4 % 

162,5 % 

Fontes: Relatório e Contas 2007 e Contratos Programa celebrados entre Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 

Administração Central do Sistema de Saúde e Hospital Garcia de Orta EPE. 

 

 

Relativamente ao Hospital Garcia de Orta EPE, constata-se que o objectivo referente aos 

Consumos foi claramente cumprido. Já em relação aos objectivos referentes ao Custos com 

Pessoal e Fornecimentos e Serviços Externos, e à semelhança do sucedido com o Centro 

Hospital de Setúbal, os mesmos não foram atingidos, observando-se contudo que o desvio é 

de menor intensidade, o que indicia que o desempenho do “agente” -  Hospital Garcia de 

Orta - se aproxima mais do pretendido pelo “principal” – Ministério da Saúde. 

 

Aplica-se para o Hospital Garcia de Orta EPE o referido para o Centro Hospitalar de Setúbal 

EPE no que concerne à eficiência dos recursos, pois de igual modo o desvio é significativo 

nos fornecimentos e serviços externos, cujas rubricas com maior relevância, em termos 

percentuais, são os “Honorários”, “Limpeza, higiene e conforto” e “trabalhos 

especializados”, ou seja, o que não se aumenta em custos com pessoal consome-se em 

fornecimentos e serviços externos.
158

 

 

No que se refere aos restantes objectivos regionais e identificados no capítulo III com a 

designação de “Outros Objectivos Regionais”, e conforme verificámos no ponto 3.5.2. para 

o Centro Hospitalar de Setúbal EPE, apenas um (Variação das Primeiras Consultas - 

                                                           
158Veja-se a páginas 55 e 56 do anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados constante do Relatório e Contas 2007 do Hospital 

Garcia de Orta, que as rubricas com impacto significativo no aumento dos FSE, que passaram de € 17.114.753,42 em 2006 para 
€18.587.344,39 em 2007, representando sensivelmente 8,4 %, são “Limpeza, higiene e conforto” que passa de € 1.890.419,65 em 2006 

para € 2.291.115,65 em 2007, representando um aumento de 21,2 %, os “trabalhos especializados” que passam de € 3.115.403,85 em 

2006 para € 3.827.142,47 em 2007, representando um aumento de 21,9 %, os “Honorários” que passam de € 1.078.047,33 em 2006 para 
€1.422.365,59 em 2007, o que representa um aumento de 31,9 %. Estas três rubricas explicam em 99% o aumento, em valor absoluto, 

que se observou nos fornecimentos e serviços externos de 2006 para 2007: € 1.472.590,97. Em termos de Custos com Pessoal o valor 

referente a 2006 é de € 70.315.305,21 para em 2007 apresentar o valor de € 70.557.923,06, o que representa um aumento de, 
sensivelmente, 0,4%. 
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otorrinolaringologia), de um total de oito, excluindo os referentes ao Crescimento dos 

Custos, foi cumprido. 

 

Relativamente ao Hospital Garcia de Orta EPE, e conforme verificámos no ponto 3.6.2., do 

conjunto de oito objectivos, retirando igualmente os referentes aos Crescimentos dos 

Custos, foram cumpridos seis, sendo os restantes dois claramente não cumpridos: 

oftalmologia e ortopedia ambos constantes do objectivo Variação Cirurgias Programadas 

07/06. 

 

Assim, e no que se refere aos objectivos, quer os de âmbito nacional quer os de âmbito 

regional, ressalta que o Hospital Garcia de Orta cumpriu, em maior número, os objectivos 

contratualizados com o Ministério da Saúde, mais concretamente de um total de 17 

objectivos (6 nacionais e 11 regionais) atingiu 9 (2 nacionais e 7 regionais). Já o Centro 

Hospitalar de Setúbal EPE, do mesmo conjunto de 17, cumpriu apenas 2 (1 nacional e 1 

regional). 

 

Do referido ao longo deste capítulo, podemos, desde já, retirar as seguintes ilacções: 

- Os modelos de governação de ambos os Hospitais são em tudo semelhantes; 

- Ambos os hospitais obtiveram, genericamente, um aumento da sua produção; 

- O Centro Hospitalar de Setúbal EPE cumpriu 11,8% dos objectivos 

contratualizados; 

- O Hospital Garcia de Orta EPE cumpriu 52,9 % dos objectivos contratualizados; 

- Os incentivos institucionais atribuídos ou a atribuir aos Hospitais, e consoante o 

peso de cada um, ficam aquém do pretendido, com os impactos daí decorrentes na 

situação económico-financeira dos respectivos hospitais, sendo mais visível este 

facto no Centro Hospitalar de Setúbal EPE. 

 

Julgamos que o referido no presente trabalho, nos seus diversos capítulos, já nos poderá 

conduzir a um conjunto de reflexões que serão expostas nas conclusões a seguir 

apresentadas. 
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CONCLUSÃO 

1. Nota Introdutória  

 

O presente estudo pretende inserir-se no debate a que se assiste entre 1) o aumento das 

necessidades de intervenção do Estado como resposta às crescentes exigências dos cidadãos 

em matéria de prestação de cuidados de saúde e 2) o objectivo de controlar as despesas 

públicas que a resposta àquelas necessidades tende a promover. Esta discussão remete-nos 

para a problemática da modernização ou reforma da Administração Pública Portuguesa. 

 

Este trabalho aborda a referida problemática no contexto da denominada Nova Gestão 

Pública na área da saúde e ao fazê-lo conclui, de forma sintética, pela necessidade de se 

proceder a novas propostas de actuação naquele sector para que, por um lado, se possa 

manter a sustentabilidade financeira dos sistemas públicos de saúde, e, por outro, garantir a 

equidade no acesso (ver ponto 1.4.).  

 

No âmbito do ensaio de novas propostas de actuação, observou-se que a partir da década de 

1990 tem-se vindo a desenvolver um importante processo de contratualização entre o 

governo e os prestadores públicos de saúde, cujo impulso significativo para a sua 

disseminação foi a criação dos Hospitais SACEP posteriormente denominados EPE, 

consubstanciados num novo modelo de governação, no quadro de teoria da agência (ver 

capítulo II). Permitimo-nos afirmar que para se entender a moderna governação é essencial 

compreender a teoria principal - agente. 

 

Pretendendo-se apurar em que medida o actual modelo de contratualização é um 

instrumento para alinhar os interesses do Ministério da Saúde e o Hospital, através de um 

sistema de incentivos, seleccionámos dois hospitais utilizando dados correspondentes ao 

último ano disponível: 2007. 

 

Procedeu-se, nos capítulos III e IV, à análise dos referidos dados. Ainda no capítulo III 

abordou-se, em termos conceptuais, o modelo de governação de um hospital EPE e os 

princípios de bom governo bem como a aplicação em concreto dos contratos programa aos 

casos em estudo. 
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2. O Modelo 

 

Iniciamos este ponto pelo último aspecto referido na nota introdutória da presente 

conclusão, referindo que veio a confirmar-se o referido por Pereira (2008) quando conclui 

que os contratos programa não obedecem às características/elementos fundamentais dos 

contratos, pois não existem cláusulas contratuais que prevejam a penalização/compensação 

em caso de incumprimento de acções geradoras de benefícios. Assim, não será possível a 

aplicação de qualquer remédio contratual pois não se encontram previstas quaisquer quebras 

de promessas contratuais (veja-se secção 1.3). 

 

Um aspecto que nos apraz registar, é que decorre deste modelo que os objectivos do 

Ministério da Saúde passam pelo controlo da despesa total do sector público, por maximizar 

a eficiência interna das instituições hospitalares bem como assegurar a responsabilização da 

gestão, ou, de outro modo, que as organizações promovam a eficiência interna, 

maximizando os resultados obtidos com os recursos utilizados, de molde a contribuírem 

para a sustentabilidade económica do sistema de saúde. Pretende, igualmente, a satisfação 

das reais necessidades de cuidados de saúde da população, o que nos remete para a 

problemática da equidade no acesso. 

 

Já no que se refere aos interesses do Hospital, podemos concluir que este pretende 

maximizar a oferta até ao limite da capacidade instalada. Encontramo-nos perante a 

necessidade de alinhar estes interesses tendo por base uma estrutura de incentivos. 

 

Veja-se, assim, no que concerne ao aspecto do desempenho económico-financeiro dos 

Hospitais em estudo, que o referido anteriormente – alinhamento dos interesses – não se 

verifica pois os seus Resultados Líquidos são preocupantemente negativos, impondo-se a 

pergunta formulada na nota introdutória: como é que o Estado resolverá o problema? Não 

encerrando certamente os hospitais, serão os administradores responsabilizados? São 

encontradas por parte do Governo outras de formas de financiamento, para além das 

previstas em sede de contrato programa, sem quaisquer consequências para o Hospital?  

 

A evidência que os incentivos são fracos pode ser encontrada nos diferentes despachos 

conjuntos dos Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Saúde, que reforça 

o capital estatutário de um conjunto de hospitais com a natureza de entidade pública 

empresarial, dos quais sobressai o Centro Hospitalar de Setúbal, que obteve dois reforços de 
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capital estatutário: um de €10.000.00,00 em Novembro de 2008 e outro em Outubro de 2009 

no montante de €3.662.701,00, passando o Capital Estatutário para €58.592.791,00. Em 

relação ao Hospital Garcia de Orta, o seu capital estatutário é também reforçado em Outubro 

de 2009 num montante de €3.139.535,00, passando o capital estatutário para 

€53.019.535,00. 

 

Um outro aspecto que nos parece importante realçar nesta nota conclusiva, foi a constatação 

de que o valor de convergência do Centro Hospitalar de Setúbal é claramente superior ao do 

Hospital Garcia de Orta. Conclui-se, assim, o interesse do Ministério da Saúde em 

aproximar os hospitais menos eficientes para um nível de desempenho superior, de modo a 

aproximá-lo da média da sua “indústria”, conforme referido no capítulo I. 

 

Todavia, e de acordo com a teoria económica, é de referir o potencial efeito perverso da 

atribuição da parte fixa da verba de convergência, já que ao pagar mais aos ineficientes os 

incentivamos a não corrigir a situação. Mas por outro lado, estes subsídios podem facilitar 

correcções estruturais, conforme referido no ponto anterior. Contudo a sua atribuição será 

temporária, conforme se comprovou no presente estudo, porquanto já se observa uma 

diminuição da parte fixa da verba de convergência a atribuir aos Hospitais. Em relação à 

parte variável, a mesma foi substituída em sede de contrato programa por uma componente 

autónoma que se refere aos incentivos, atribuídos em função do cumprimento de 

determinados objectivos. 

 

Que poderemos dizer, então, quanto ao efeito dos contratos programa na relação de agência 

referida e no modelo de governação? Que, por um lado, os Hospitais procuram cumprir o 

acordado com o Ministério da Saúde, quer no âmbito da produção contratada
159

 quer no 

cumprimento dos objectivos
160

 e que, por outro, o próprio Ministério obtém informação que 

lhe permite monitorizar o cumprimento do contrato, permitindo desta forma atenuar os 

problemas que possam advir da relação de agência: o risco moral e a selecção adversa. 

 

2.1  Os aspectos positivos 

 

É um facto que a relação contratual agora existente entre Ministério da Saúde e Hospitais 

EPE, permite a produção e disponibilidade recíproca de informação relevante para uma 

                                                           
159Conforme já referido, assiste-se até a produção excessiva am ambos os hospitais, em particular no Centro Hospitalar de Setubal. 
160Neste caso com um grau de cumprimento relativamente baixo, em particular o Centro Hospitalar de Setúbal. 
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gestão por objectivos, atenuando, assim, o problema resultante do modelo de governação 

que deriva essencialmente de uma relação de informação assimétrica.
161

  

 

O recurso ao contrato programa clarifica as orientações do Ministério da Saúde num 

contexto de alinhamento de interesses e de redução da informação assimétrica. Fornece um 

conjunto de informação necessária à monitorização do próprio contrato, o que nos permite 

afirmar que caso não houvesse este novo instrumento de gestão, a probabilidade do 

Ministério da Saúde actuar no sector público da saúde, nas suas várias vertentes – prestação 

de cuidados de saúde e financiamento - seria menor. 

 

É ainda de referir, como ponto positivo, que o recurso ao modelo de contratualização 

materializa a separação entre financiamento e prestação, proporcionando um contexto de 

comportamentos desejados num quadro de teoria de agência. 

 

2.2 Os aspectos problemáticos 

 

Veio a confirmar-se na análise dos dados dos dois hospitais em estudo que efectivamente, 

em média, 80% das suas receitas anuais são provenientes dos contratos celebrados com a 

Administração Central do Sistema de Saúde e a Administração Regional de Saúde de Lisboa 

e Vale do Tejo, contribuindo desta forma para os fracos resultados líquidos destes dois 

hospitais, porquanto se verificou que a sua produção não foi totalmente financiada, ou seja, 

ambos os hospitais apresentam um acréscimo de actividade sem a correspondente 

contrapartida em termos de proveitos
162

. Assim, e partindo do pressuposto que o Hospital 

não pode intervir sobre a procura, a não ser aumentando as filas de espera, parece-nos que 

aquando da negociação dos respectivos contratos se justifica um cuidado especial por parte 

das administrações dos Hospitais, por forma a que a sua produção seja totalmente 

financiada, ainda que a preços inferiores. 

 

A este propósito refira-se que aquela situação é mais visível no Centro Hospitalar de 

Setúbal, pois a produção ultrapassa inclusive o limiar dos 10% adicional por linha de 

produção, para o qual a referida produção excedentária ainda é remunerada, embora a um 

                                                           
161Refira-se que esta nova relação contratual também foi adoptada para os Hospitais SPA, pelo que este argumento é igualmente aplicável 

à relação que se estabelece entre o Ministério da Saúde e os Hospitais SPA. 
162Estas constatações foram analisadas nas secções 3.5.2. e 3.6.2. do capítulo III e secções 4.2. e 4.3. do capítulo IV. 
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preço inferior, donde se pode inferir alguma dificuldade em alinhar interesses com o 

Principal. 

 

Aliás, um ponto-chave para a boa governação, e que vem na sequência do exposto por 

Bullivan (2008), é o alinhamento entre o trabalho da administração de cada um dos 

Hospitais e a própria estratégia da Instituição. Esta estratégia deve estar alinhada com os 

objectivos contratualizados, parecendo-nos, sobretudo no caso do Centro Hospitalar de 

Setúbal, que a mesma deverá ser reequacionada tendo em atenção os desvios apurados. 

 

No que se refere ao cumprimento dos objectivos o Hospital Garcia de Orta cumpriu 9 

objectivos de um total de 17. O Centro Hospitalar de Setúbal, com o mesmo conjunto de 17, 

cumpre apenas 2. Esta constatação é explicitada no ponto 4.5. do capítulo IV, donde se 

poderá concluir que o contrato programa não promove um alinhamento de interesses através 

de incentivos, porquanto o grau de cumprimento dos objectivos é extremamente baixo. 

 

Relativamente às componentes da gestão do modelo de governação em análise, julgamos 

que deve ser prestada maior atenção ao tipo de decisões ou deliberações no seio dos 

Hospitais EPE, mesmo que incentivadas pelo próprio Ministério da Saúde, a fim de se 

obviar a adopção de práticas circunstanciais ou de curto prazo quando devem ser exigidas 

práticas consentâneas com o longo prazo. Trata-se de evitar que os objectivos de curto prazo 

se sobreponham aos de longo prazo (Haque, 2007, p.181). Estas constatações foram 

analisadas no capítulo IV.  

 

Quanto à contribuição deste modelo para o controlo da despesa total e, consequentemente, 

para a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde, parece-nos que, 

efectivamente, a torna mais visível e saliente mas não a controla, devido ao facto do regime 

de incentivos ser insuficiente. 

  

3. Recomendações/sugestões  

 

De facto existe um conjunto de vantagens que são visíveis, mas também um conjunto de 

limitações que sugerem recomendações concretas e futuras. 

 

Tendo em conta o mencionado na parte final do ponto anterior, deverá prever-se outro tipo 

de regime de incentivos, nomeadamente incentivos extrínsecos para os gestores de topo que 
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promovam, dessa forma, uma melhoria da eficiência das suas organizações, sem prejuízo, 

obviamente, da sua responsabilização através de uma avaliação rigorosa do seu 

desempenho. E, porque não dizê-lo, adequar os contratos programa com cláusulas 

contratuais que prevejam a penalização em caso de incumprimento de acções geradoras de 

benefícios. 

 

Considerando o aspecto referente ao cumprimento dos objectivos, resulta de forma bastante 

clara que os contratos programa carecem de uma negociação mais eficaz entre o principal e 

agente. Inclusive, poderá ser apoiada por um melhor planeamento das actividades a realizar 

pelo Hospital EPE, face aos significativos desvios apurados quanto ao cumprimento dos 

referidos objectivos. 

 

Relativamente ao modelo de governação, e para além dos aspectos gestionários referidos no 

corpo do presente trabalho que concorrem para uma maior agilidade na gestão dos seus 

recursos, quer humanos quer materiais (bens e serviços), os dados empíricos apurados não 

são conclusivos para que possamos afirmar que com o modelo de governação EPE os 

resultados, numa óptica de alinhamento de interesses através de um sistema de incentivos, 

sejam mais satisfatórios que o modelo de governação de um Hospital SPA. Sugerimos que 

no âmbito de trabalhos futuros que abarquem matéria relacionada com esta temática, este 

aspecto possa ser estudado.  

 

Já no que se refere às componentes da gestão do modelo de governação, e de forma a 

habilitar os seus gestores com informação fiável e fidedigna, permitimo-nos recomendar que 

as Administrações dos hospitais EPE tenham especial cuidado com a produção de uma 

exigente e rigorosa Contabilidade Analítica, atendendo a que é um óptimo instrumento para 

uma boa gestão interna. 

 

Muito haverá ainda que fazer pois parece-nos que se terão de proceder a reajustes quanto ao 

definido em sede de contrato programa para os Hospitais quer no âmbito da produção 

contratada quer nos objectivos a serem atingidos, atento os desvios apurados quer ainda nos 

incentivos a atribuir. Em suma, parece-nos que o articulado em sede de contrato programa 

carece de algumas melhorias que promovam um alinhamento de interesses mais completo. 

 



O MODELO DE GOVERNAÇÃO DOS HOSPITAIS, EPE: ESTUDO DE CASO COMPARADO 

 83 

Pensamos que assim será feito, pois o processo de contratualização é dinâmico, sujeito a 

constantes melhorias, incorporando as necessárias correcções resultantes do seu 

acompanhamento e avaliação, por forma a garantir a equidade no acesso dos cidadãos e para 

a promoção da sustentabilidade financeira do sector da saúde em Portugal. No entanto, 

atrevemo-nos a afirmar que há que passar da fase da contratualização, em termos de 

quantidade, para a fase da avaliação da qualidade (saber se está bem), isto é, passar, por 

exemplo, da definição do número de consultas externas para a fase do impacto da consulta 

externa em termos de qualidade. 

 

4. Nota final 

 

Julga-se que foi possível demonstrar, através do presente trabalho, que se multiplicam os 

desafios quer aos gestores dos Hospitais - empresa quer ao próprio Ministério da Saúde. Por 

um lado, face à necessidade de aumentar quer a qualidade quer a quantidade do serviço 

prestado ao cidadão em virtude das suas múltiplas exigências, plasmadas nos contratos 

programa. Por outro, face ao actual quadro de constrangimento orçamental que o nosso país 

atravessa, que apela à redução ou, pelo menos, controlo da despesa pública, incluindo a 

relacionada com a despesa pública em saúde. 

 

Estes desafios são enquadrados numa problemática, de dimensão superior, da modernização 

ou reforma da Administração Pública e obrigam a uma permanente actividade de 

monitorização e correcção do caminho trilhado pelos Hospitais EPE.  

 

Mas também nos parece que a forma de se ultrapassar alguns dos problemas aqui analisados 

pode passar por alterar alguns aspectos relativos à conduta humana e não apenas com o 

aumento de cláusulas contratuais ou incentivos extrínsecos. Quando os contratos são 

incompletos e não sendo possível monitorar o esforço, uma das formas de melhorar a 

eficiência é proceder à escolha de profissionais competentes a todos os níveis e o 

estabelecimento de relações de confiança e reciprocidade, sem prejuízo de uma clarificação 

de objectivos a atingir, obviamente com a definição de indicadores de actividade e 

monitorização, em relação ao essencial e não ao acessório. 
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