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No dia 8 de Outubro a Ordem dos Médicos foi surpreendida com notícias difundidas pela

Comunicação Social acerca da aprovação, nesse mesmo dia, em Conselho de Ministros, do novo
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde.
Telefonei então para o gabinete do Ministro da Saúde e foi-me dito, pelo próprio Ministro,
que não lhe parecia que o documento tivesse matéria em que a Ordem devesse ser ouvida, pois,
aliás, não se tratava de qualquer assunto diferente do da Lei de Bases da Saúde, em cuja redacção
a Ordem dos Médicos tinha tomado parte através de diversas reuniões com o grupo parlamentar
do PSD.
Por minha solicitação, o "Documento de Trabalho", já aprovado, foi enviado à Ordem dos
Médicos ao fim da tarde desse mesmo dia, tendo o CNE procedido de imediato à sua distribuição
pelas três secções regionais.
Convidado pela RTP (Programa 24 horas), e depois de uma análise obrigatoriamente super
ficial do documento, tive oportunidade de lamentar o facto de a Ordem dos Médicos não ter sido
ouvida pelo Ministério da Saúde, apesar do texto referir que tinham "ouvidos as organizações
representativas dos trabalhadores envolvidos".
Manifesteia também na ocasião reservas quanto a alguns dos pontos do documento, mas
reservei uma posição definitiva da Ordem dos Médicos para depois da reunião do CNE.
Depois dessa reunião, o CNE foi convidado para uma reunião no Ministério da Saúde.
Tivemos oportunidade de expor a nossa discordância quanto aos métodos e alguns dos pontos do
documento.
Aceitou o Ministro da Saúde fazer uma revisão do documento nos pontos mais polémicos e
pedir que a Ordem dos Médicos enviasse uma proposta.
Foi isso que a Ordem dos Médicos fez. É indispensável que os médicos conheçam estes fac
tos. Por isso se publica nesta Revista a carta enviada pelo CNE ao Ministro da Saúde, onde estão
expressas as reservas dos médicos àcerca da regulamentação das várias reformas propostas, bem
assim como a redacção proposta pela Ordem dos Médicos.

/
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ACTUALIDADE - Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde e a posição assum ida pe lo CNE, e m
documento enviado ao Ministro da Saúde.

OPINIÂO

FISSURAS
SECRETAS...
,,,
TAMBEM NA MEDICINA
• PROF. DR. ROLANDO MOISÃO
Sob o título "Transport sérien: des fis
sures secretes", Bernard Chabbert anali
sava, há tempos na Science et Vie, a lista
de tragédias que tem ensombrado a avia
ção comercial nos últimos tempos.
Começava por recordar uma época
ainda relativamente próxima, quando tudo
estava entregue apenas aos engenheiros
construtores dos aparelhos e aos homens
que os manejavam, uns e outros fanáticos
da segurança. E tudo corria bem...
Referia, depois, ter surgido, mais re
cente, o predomínio dos gestores, com "um
novo tipo de administração, impondo o
lucro como objectivo primordial" e as ava
rias, os atrasos, os acidentes começaram
a aparecer.
Os "operacionais", isto é, a tripulação
que realmente sabe fazer andar os apare
lhos em eficácia e segurança, foram "des
pojados pouco a pouco, de prorrogativas"
e a sua imagem "consideravelmente de
gradada em comparação com a dos ges
tores". Como esses "operacionais" expu
nham com facilidade as suas objecções,
de base técnica, ganharam fama de "con
testatários sistemáticos". Foram sendo
"afastados dos processos de decisão", con
siderados apenas como "pessoal condu
tor". E os desastres foram-se amontoando...
Teve honras de primeira página, nos jor
nais de todo o mundo, a explosão da sonda
Challenger. Todavia, relata Chabbert, os
relatórios de deficiências encontradas em
todos os voos anteriores tinham saído do
Corpo de Astronautas, mas como "eles não
ocupavam postos-chave, esses documen
tos perderam-se na papelada administra
tiva". Explosão, mortes, vergonha nacio
nal e, então, os verdadeiros conhecedores
dos problemas foram chamados a orientá
los. Só depois da tragédia e da sua reper
cussão mundial, "o bom senso voltou ao
sistema". E uma nova sonda foi correcta
mente colocada no Espaço.
Ao ler tudo isto, eu lembrei-me da
Medicina.
Aplicam-se-lhe, indubitavelmente, as
afirmações do Autor relativas à Marinha
e à Aviação: "profissão de Homens" ...
"arte" ... "segurança como obcessão nú
mero um"... "profissão nobre, pois, para
além do saber técnico, exige o sentido das
responsabilidades directas"... "profissão
construída sobre o rigor e o profissiona
lismo"... etc., etc...

Também, na
Medicina, nalguns
pontos do Mundo, se
vive o reinado dos
gestores. Também os
"operacionais" foram,
pouco a pouco,
afastados das decisões.
Na aviação,
"o fenómeno foi lento,
subtil, mascarado
pelas peripécias
regulamentares... e
financeiras". E na
Medicina?

Também, na Medicina, nalguns pontos
do Mundo, se vive o reinado dos gestores.
Também os "operacionais" foram, pouco
a pouco, afastados das decisões.
Na aviação, "o fenómeno foi lento, sub
til, mascarado pelas peripécias regula
mentares... e financeiras". E na Medicina?

O passageiro do avião, nota apenas os
atrasos, as avarias, as greves de protesto
do pessoal de voo ou dos controladores,
isto é, dos técnicos responsáveis pela sua
segurança. E na Medicina?
O público, "utilizador dos serviços aé
reos, não percebe ainda claramente os efei
tos dessa evolução". Os utilizadores dos
serviços médicos terão começado já a per
cebê-la?
Quando, a cada passo, se é bombarde
ado com planeamentos nefelíbatas, com
estatísticas e cálculos onerosos na sua pró
pria execução e quase sempre falseados
por enfermarem de amadorismo arro
gante... Quando, ao conceito ético de tra
tar os doentes o melhor possível, se pre
fere o imperativo dos economistas de os
tratar depressa e barato... Quando, perante
a vacinação contra a hepatite B, de que
médicos e enfermeiros são população de
risco, doença grave, podendo ter evolução
fulminante, caminhar para a cirrose ou para
o cancro do fígado, alguém tiver a ideia
de equacionar se vale a pena a vacinação
hospitalar maciça, pelo elevado custo dessa
profilaxia... Quando imperar a visão me
ramente comercial, difundida pelos
"media", como é o caso da Europa do
Mercado Comum, que não leva em conta
o aspecto humano, não medível" dos pro
blemas...
Quando tudo isso e muito mais vai
acontecendo, podem perfilhar-se as con
clusões de Chabbert, relativas ao trans
porte aéreo: "sob a pressão dos imperati
vos económicos o bom senso deserta len
tamente" e "ao querer transformar tudo
em parâmetros e estatísticas, acaba por se
encher e dilatar a coluna de algarismos que
devia ficar vazia: a dos mortos e, dos aci
dentes que se teriam podido evitar".
Por esse mundo fora, os aviões vão
caindo... Os doentes vão sendo tratados
cada vez pior, sem recurso aos progressos
caros, dia a dia nascentes... Os gestores
vão fazendo contas... Os políticos vão fa
lando e exibindo-se nos meios de "comu
nicação social" enganadora.
Na Medicina, como na Aviação, as "fis
suras secretas" existem, criadas ou esca
moteadas pelos maus gestores, culpados
impunes de desastres que doutro modo se
riam evitados.

OPINIÂO

"OUTROS HOSPITAIS"
• DR. J. J. BARBOSA FERREIRA
O progressivo envelhecimento da população e a crescente prevalência das do
enças crónicas, nomeadamente as doenças cardio-vasculares e cancerosas, são fac
tores determinantes para um desejado desenvolvimento dos cuidados de saúde.
Contudo, a crescente euforia em torno da construção de novos hospitais, onde o
recurso à alta tecnologia pontífica, não terá qualquer repercussão sobre o actual
Sistema de Saúde, enquanto não se verificar um forte investimento em cuidados
de primeira linha, ditos essenciais.
Embora dependa principalmente da sa
tisfação de um conjunto de condições mí
nimas fundamentais ao exercício pleno da
tividade do médico de família, será im
rtante incentivar a criação de novos ser
viços de saúde, como alternativa à hospitalização clássica. Como experiências
recomendáveis para o nosso país, desta
caremos o "Hospital de Dia", cuja utili
zação de alta tecnologia a nível ambula
tório evitará o nefasto afastamento do
paciente do seu meio ambiente, permi
tindo-lhe preservar as suas normais liga
ções sacio-familiares, e o "Hospital de
Cuidados Continuados" destinado a
doenças de evolução prolongada. É sobre
este último que nos deteremos, como con
tribuição para uma necessária reorganiza
ção e racionalização do actual Sistema de
Saúde.

DEFINIÇÃO,
SEU FUNDAMENTO
O "Hospital de Cuidados Continuados"
deverá ser uma unidade de saúde vocaci
ada para internamentos de longa duraao, proporcionando cuidados de enfer
magem, tratamento multidisciplinar e vi
gilância continuada, a pacientes idosos ou
de outros grupos etários, com problemas
de saúde complexos e de evolução pro
longada, que se manifestem por distúrbios
funcionais e grandes incapacidades.
Uma vez ultrapassada a fase aguda de
uma doença, as situações em que se veri
fiquem problemas funcionais graves dos
pacientes, com consequente dependência
física e/ou mental, exigem uma resposta
eficaz. O recurso à hospitalização clássica
é geralmente a solução encontrada, com
repercussões negativas sobre o normal
funcionamento desses hospitais. O número
elevado de dias de internamento e res
pectivos custos, e o facto dos serviços pres
tados não se encontrarem vocacionalmente
dirigidos para as características desses pa
cientes, impôem uma solução mais ade
. quada. Não será só prevenir e reduzir as
doenças crónicas e incapacidades, soluci-

Uma vez ultrapassada
a fase aguda de uma
doença, as situações
em que se verifiquem
problemas funcionais
graves dos pacientes,
com consequente
dependência física
e/ou mental, exigem
uma resposta eficaz.
O recurso à
hospitalização clássica
é geralmente a solução
encontrada, com
repercussões negativas
sobre o normal
funcionamento desses
hospitais. O número
elevado de dias de
internamento e
respectivos custos, e o
facto dos serviços
prestados não se
encontrarem
vocacionalmente
dirigidos para as
características desses
pacientes, impôem
uma solução mais
adequada.

onando os problemas de saúde intercor
rentes e aliviando o sofrimento, mas ainda
reabilitar e preservar a função humana,
possibilitando uma vida aceitável, com a
mais alta capacidade de lutar contra a en
fermidade. Neste contexto os cuidados mé
dicos deverão ter um carácter suficiente
mente familiar, proporcionando segurança
e apoio, e ser dirigidos ao bem estar e à
qualidade de vida.
Pelas razões apontadas e ainda devido
à necessidade do estabelecimento de uma
ponte articulada entre os hospitais actuais
e os cuidados domiciliárias, esbatendo o
actual hiato existente no nosso Sistema de
Saúde, os "Hospitais de Cuidados
Continuados" poderão vir a ter um de
sempenho digno de relevo.
Poder-se-ia optar pela denominação de
"Hospital de Retaguarda", embora a con
sideremos menos con-ecta numa visão glo
bal de sistema integrado de saúde.

SITUAÇÕES MAIS FREQUENTES
De um modo geral compreendem do
enças crónicas e respectivas sequelas, de
signadamente situações de patologia múl
tipla e grandes incapacidades somáticas e
psicosociais. Como motivos de interna
mento provavelmente mais frequentes nos
"Hospitais de Cuidados Continuados", sa
lientaremos:
l - Doenças cerebrovasculares
2 - Doenças em fase terminal, nomea
damente doenças cancerosas.
3 - Doenças do aparelho locomotor,
principalmente afecções crónicas
osteo-articulares e sequelas graves
de fracturas.
4 - Determinadas situações pós cirúr
gicas.
5 - Doenças neurológicas, designada
mente esclerose múltipla e parkin
son invalidantes.
6 - Doenças psicogeriátricas.

ACTIVIDADES
Como corolário dos problemas de saúde
mais frequentes enunciados, destacam-se
as seguintes actividades a desenvolver:
1 - Processo de reabilitação multidisci
plinar.
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Não é em Wimbledon que irá
encontrar as figuras de topo
mas, sim, em Düsseldorf.
2 - Cuidados multidisciplinares para pa
cientes que necessitem de períodos
longos de internamento.
3 - Cuidados terminais.
4 - Cuidados por período temporário a
pacientes dependentes, para des
canso da respectiva família.
5 - Colaboração estreita e continuada
no processo de articulação entre os
Centros de Saúde e Hospitais locais.

RECURSOS HUMANOS
E MATERIAIS
Num país onde abundam pequenos hos
pitais não integrados na acrual rede hos
pitalar, por vezes insuficientemente apro
veitados como unidades de internamento
dos Centros de Saúde ou transformados
em asilos pouco recomendáveis, será de
ponderar a realização de um esforço de
adaptação dos mesmos às características
dos acima referidos "Hospitais de
Cuidados Continuados". Ao verificarmos
que na sua grande maioria pertencem a di
ferentes Misericórdias, Instituições com
um longo historial de intervenção na Saúde
deste país, será de estimular e apoiar de
cisivamente estes organismos de solidari
edade social na criação das referidas uní
dades hospitalares.
Perante esta realidade, não se tratará
pois de proceder à construção de raíz de
novas unidades de saúde, mas sobretudo
de adaptar estruturas hospitalares existen
tes.
Embora os recursos humanos e mate
riais devam contemplar, dentro do possí
vel, as características dessas estruturas,
julgamos fundamental definir um conjunto
de condições, em termos de recursos, a ob
servar obrigatoriamente pelos "Hospitais
de Cuidados Continuados". Respeitando
este princípio, consideramos importante
que as instalações e a formação dos dife
rentes profissionais de saúde, sejam pers
pectivadas numa visão holística de cada
paciente, num confronto continuado com
as Limitações da Ciência Médica no rees
tabelecimento da "saúde". Além de técni
cos,nomeadamente médicos e enfermei
ros, com uma adequada fomrnção em cui
dados essenciais de saúde, a existência de
serviços de Medicina Física e de
Reabilitação serão imprescindíveis nestas
unidades hospitalares, cujos recursos po
derão ainda ser dirigidos para outras situa
ções, em regime de ambulatório.

Porque só existe uma MEDICA que, estando em
forma em todas as disciplinas médicas, se
tornou na maior feira profissional médica do
mundo. Com 1.400 expositores, provenientes
de 30 países. Com 103.000 visitantes profissio
nais internacionais de todo o mundo. Com
seminários, palestras e exposições especiais
sobre os problemas actuais. Para esta oferta,
Wimbledon seria simplesmente pequeno demais.

24.
lnternationale
Fachmesse
und Kongreíl
Weltforum für
Arztpraxis und
Krankenhaus
24th

lnternational
Trade Fair
and Congress
World Forum
for Doctors'
Surgeries and
Hospitais
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MEDICA92. BIOTEC92 . ComPaMED92
Cupão-Informações. Tudo sobre a MEDICA 92.

Gostaria de me informar melhor sobre a MEDICA 92. Queiram

enviar-me informações sobre:

D o congresso-MEDICA
D a feira-MEDICA
Posição profissional:
D médico de clínica

º --------------Nome _____

D médico particular

_ _ _ _ _ _ __ _

Firma/Consultório/Hospital/Instituto_ _ ____ _
Endereço _

_

_ _ _ _ _ _ _ __ _

C.P. e Localidade __ _ _ _____

* Assistente de Clínica Geral, Genera

Pais__

lista

- Membro do Conselho Regional da
Ordem dos Médicos (Secção Norte)

D a maneira mais segura, cómoda
e económica de chegar à MEDICA,
de transporte público

�
_"ti

_

_ _ _ _ _ _ _ ___

__

w
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_ 0 "'

_
_
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Enviar ao representante da MEDICA 92 em Portugal: Walter & Cia.,
Lda., Largo de Andaluz, 15, 3° Dt.0-4, 1000 Lisboa, fax (01)
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Telefone_____ _ _ _ ______
Fax___ _ _ _ _ _ _ _ _
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ELEIÇÕES
- TRIÉNIO 1993/1995 -

Anúncio
Nos termos dos Artigos 4° . e 5° . do Regulamento Eleitoral, o Conselho Nacional Executivo, as Mesas
das Assembleias Regionais do Norte, Centro e Sul, as Mesas das Assembleias Distritais de todos
os Distritos Médicos do País, anunciam a data das eleições - Triénio 1993/1995 - para os Corpos
Gerentes abaixo indicados, para o dia 16 de Dezembro de 1992:
- . Presidente da Ordem dos Médicos;
- Órgãos Regionais das Secções Regionais Norte, Centro e Sul (Mesas das Assembleias Re
gionais, Conselhos Regionais, Conselhos Fiscais Regionais e Conselhos Disciplinares
Regionais) e Órgãos Distritais (Mesas das Assembleias, Conselhos Distritais e Delegad
ao Plenário dos Conselhos Regionais) de todos os Distritos Médicos da Ordem dos
Médicos.

..

24 de Setembro de 1992
O CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO
AS MESAS DAS ASSEMBLEIAS REGIONAIS DO NORTE, CENTRO E SUL
AS MESAS DAS ASSEMBLEIAS DISTRITAIS

ORDEM DOS MÉDICOS
CALENDÁRIO ELEITORAL
· TRIÉNIO 1993/1995 -

Outubro

1 - Prazo limite para o anúncio da data das eleições (artº. 4º., § único R. E.)

Outubro

16 - Data limite para afixação dos cadernos eleitorais (artº. 6º., nº. 2, R. E.)

Outubro

21 - Reclamações dos cadernos eleitorais (artº. 7º., nº. 1, R.

Outubro

26- Decisão das reclamações e afixação definitiva dos cadernos eleitorais (artº. 7º., nº. 2, R. E.)

E.)

..
u

Novembro 6 - Prazo limite para a apresentação das candidaturas aos Órgãos Regionais e Órgãos Distrital

(artº. 1 Oº., R. E.)

Novembro 11 - Prazo para a verificação das condições de elegibilidade das candidaturas para os Órgãos

Regionais e órgãos Distritais (artº. 14º., nº. 1, R. E.)

. Novembro 16 - Prazo limite para a apresentação das candidaturas a Presidente da Ordem dos Médicos (artº.

9°., R.E.)

Novembro 16 - Prazo limite para a regularização das candidaturas aos Órgãos Regionais e Órgãos Distritais

(artº. 14º., nº. 2, R. E.)

Novembro 20 - Prazo limite para a verificação das condições de elegibilidade das candidaturas a Presidente

da Ordem dos Médicos (artº., 14º., R. E.)

Novembro 25 - Prazo limite para a regularização das candidaturas a Presidente da Ordem dos Médicos (artº.

14º., nº. 2, R. E.)

Dezembro

4 - Prazo limite para o envio dos boletins de voto, relação dos candidatos e normas do acto
eleitoral (artº. 15º.. R. E.)

Dezembro 16 - Constituição das Assembleias e Secções de voto e acto eleitoral. Abertura das urnas e con

tagem dos votos (definitiva para os Órgãos Distritais e provisória para os Órgãos Regfonais
e Presidente).

Dezembro 21 - Prazo limite para as reuniões das Comissões Regionais Eleitorais e Conselho Eleitoral

Nacional para o apuramento final dos resultados eleitorais a nível regional e para o
Presidente. Prazo limite para impugnação do Acto Eleitoral a nível Distrital.

Dezembro 28 - Prazo limite para a impugnaçào dos Actos Eleitorais para o Presidente e para os Órgãos

Regionais.

Janeiro

4 - Prazo limite para a decisão acerca das impugnações.
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NOTÍCIAS

PREMIO "ECUREUIL"
SALÃO DO LIVRO DE BORDÉUS -AQUITANEA
/

Exmo. Senhor Presidente da República, Exmo. Senhor Embaixador da França, Exmo.
Senhor Presidente do Salon du Livre de Bordéus, querido Jorge Amado, ilustres confrades,
Senhor Presidente da Câmara de Coimbra, minhas Senhoras e meus Senhores:
Nos já longínquos tempos da meninice, quando a vida decorria ao ritmo das seivas, à noite entre o remendo
e a roca, minha Mãe, à luz da candeia, lia incansavelmente um livro que depois herdei, e foi a maior fortuna que
me podia legar. Nesse surrado voluminho, que comecei a soletrar também e acabei por devorar, havia histórias
estranhas. O Senhor Botelho, meu mestre escola, nem de longe podia suspeitar que, ao arrepio da ciência dos
seus compêndios, elas me alimentavam a imaginação, e passariam pelos anos fora a ser referência obrigatória na
memória dorida. Memória dos ninhos procurados e achados, do pião, dos primeiros frutos cobiçados nos quintais
vizinhos, dos amores inocentes, das feiras tumultuosas, das procissões solenes, das fainas afadigadas, do paraíso
perdido. Num desses relatos espantosos, um general mandava parar o sol para que os seus soldados pudessem
ganhar uma guerra. O homem chamava-se Josué, e o seu nome passou a fazer parte da lista dos meus heróis.
Parar o tempo! Deter a correria frenética das horas! Bem o tentaram e tentam ainda os sentidos em momen
tos de ocasional repouso, ou o espírito em permanente agonia, desde que, uma noite, sozinho, ainda sem idade
para compreender o andamento do mundo, desamparado e perplexo, assisti à morte de meu avô, e fiquei sem
pre inseguro do dia de amanhã, convencido dê que os deuses tinham morrido também, e mais nenhum permiti
ria milagres iguais ao do relato bíblico. Que agora, no auge de cada combate, anoitecia, e se perdiam sistemati
camente todas as batalhas.lã:'mundo transformou-se diabolicamente a meus olhos numa absurda relojoaria de
pêndulos obstinados e ponteiros implacáveis a espicaçar-nos a inquietação. Até no pórtico das catedrais ergui
das em louvor da eternidade havia anjos de mostrador em punho, a chamar-nos à realidade do transitório. E, na
melancolia da febril correria em direcção ao nada, só nos restava a certeza apaziguadora de que, a par dos aci
cates da presteza, existiam tll,mbém, discretamente solícitas, as ampulhetas sem pressa dos afectos:)
ue o homem tinha, felizmente, na condição o dom da amizade. A graça de amar e ser amado. E pude
confirmá-lo de mil maneiras. Se nunca consegui parar o tempo para levar a bom termo as muitas guerras em
que me vi metido, tive sempre a fortuna de fiéis dedicações que alimentaram no meu cepticismo a ilusão do triunfo
final. E Deus sabe como eu precisei delas nos oitenta e cinco anos de resistência às tropelias da História e do des
tino. Não é fácil ser poeta rebelde em tempos de catástrofe á o sabia e proclamava Hõlderlin, e vinham longe
ainda as tiranias ideológicas, os campos de concentração e de extermínio, as bombas atómicas e demais mimos
do nosso calvário existencial Só gostava de saber agradecer dignamente a quantos, dentro e fora de Portugal,
me deram alento para perseverar. Infelizmente, nem para tanto presto.{![ve palavras para escrever muitos livros,
mas não me ocorre nenhuma que valha a pena em momentos cruciais como este. Tolda-se-me a voz, e só no silên
cio fechado do coração consigo pagar a quem devo.·É que a vida não abe num discurso, por mais sincero e pen
sado. Misteriosa e imprevisível, confunde a lógica de qualquer engenho. Veja-se isto: pesava-me na consciência a
perspectiva de partir antes de saldar algumas dessas dívidas de honra. eis que, do pé para a mão, sem eu mexer
um dedo, depara-se-me o grato ensejo de me desobrigar da mais onerosa. Precisamente, a de que são credores
os meus amigos de França, em geral, e os de Bordéus em particular. Devo a todos algumas das mais compreensivas
e generosas leituras do que escrevi. Quando, num gelado inverno, pela primeira vez mergulhei nos nevoeiros do
Garona, estava muito longe de imaginar que tantos laços intelectuais e sentimentais me ligariam no futuro à
cidade vinhateira, desde a leitura iniciática e envolvente de Montaigne (metade português e sabe-se lá se trans
montano também, como o sugere a existência em Bragança, terra raiana de Judeus perseguidos, de uma antiga
e conceituada família Montanha) à solenidade desta hora que, de tão inesperada e cordial, me parece errada no
calendário, com a outorga dum prémio dos livreiros gauleses, galardão que não sei se merec· muito me honra,
honra Portugal e honra também a França, pela abertura do seu génio aos préstimos alheios Numa Europa que
dia a dia masoquisticamente se desfigura, como que envergonhada da sua nobre identidade, quero, na presença
de alguns dos mais altos representantes da sua singularidade espiritual, prestar homenagem à França de sem
pre, espelho de nações, que é e continuará a ser a esperança de quantos, como eu, acreditam ainda na vitalidade
deste nosso atribulado continente. enhum tratado de Maastricht, por mais que queiram, pode apagarda memó
ria ocidental os vitrais de Char res ou as páginas de Proust. Nuns e noutros brilha, encantado, o sol perene do
milagre bíblico que outros Josués menos míticos, de que só depois de muito peregrinar e aprender tive a revela
ção, repetem humilde e obstinadamente, em todas as latitudes, num desafio heróico à miopia pragmática duma
época sem alma e sem imaginação.
Coimbra, 14 de Setembro de 1992
MIGUEL TORGA
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NOTÍCIAS

DR. LUIS PORTELA
CONDECORADO COM ORDEM DO MERITO
/

/

O Presidente da República agraciou no
dia 1O de Junho o médico Luís Portela
como Comendador da Ordem do Mérito.
Este facto é relevante para a comunidade
médica portuguesa que vê mais um dos
seus elementos condecorado pelo mérito
da sua acção na sociedade.
Luís António Silva Duarte Portela, nas
ceu em 1951, na Maia, é casado e tem três
filhos.
Licenciado em Medicina pela Faculdade
de Medicina da Universidade do Porto
(média final de 14 valores), foi médico in
terno do Internato de Policlínica no
Hospital de S. João, de Janeiro de 1978 a
Janeiro de 1980. Ingressado na Faculdade
de Psicologia da Universidade do Porto,
ali leccionou como Assistente (Janeiro de
1978 a Outubro de 1983), tendo sido o
Regente da cadeira de Psicofisiologia de
Outubro de 1979 a Outubro de 1983.
A actividade clínica, o contacto com os
alunos e a investigação constituiam os seus
sonhos de jovem que ia realizando numa
carreira promissora, até que foi, em si
multâneo, convidado a doutorar-se em
Cambridge e em Haia. Além da actividade
docente, o Dr. Luís Portela desde 1972
exerceu funções de vogal do Conselho de

Gerência dos Laboratórios Biai. Assim,
em 1978 e 1979 o Dr. Luís Portela viveu
a difícil situação de optar entre duas car
reiras de que muito gostava: clínica e de
investigação por um lado, da indústria far
macêutica por outro. Optou pela segunda.
Em 1979 foi nomeado. Presidente do
Conselho de Gerência de BIAL, empresa
que passou a ter a sua actividade princi
pal, sendo emtre 1980 a 1985 vogal da
Direcção da Apifarma. Actualmente é
membro do Conselho Deontológico desta
associação.
Na empresa que passou a dirigir reali
zou vasta obra de modernização global,
integrando modernos métodos de gestão,
o que lhe valeu forte projecção.
Lançou uma política de forte ligação à
Universidade e à classe médica, aumen
tou os serviços de Documentação e
Biblioteca, criando departamento especí
fico com terminais directamente ligados
a bancos de dados nos USA e em França,
aptos a responderem no momento às mais
diversas questões na área da Saúde e ofe
recendo este serviço gratuitamente às clas
ses médica e farmacêutica.
Em 1984 instituiu o Prémio Biai de
Medicina Clínica com o objectivo de es-

timular a produção de obras de escritas
inéditas dirigidas ao Clínico-geral.
Evoluindo, este prémio é actualmente o
Grande Prémio Biai de Medicina, com va
lores monetários, modelo organizativo, au
tonomia do Júri (formado por docentes
universitários nomeados pelos Conselhos
Científicos das Faculdades e Escolas
Médicas) que o situam como o maior pré
mio português e dos maiores da Europa
dirigidos a investigadores médicos. Este
prémio tem o patrocínio do Conselho de
Reitores das Universidades portuguesas e
o alto patrocínio do Senhor Presidente da
República.
O Dr. Luís Portela diz considerar que a
condecoração que teve a honra de receber
agora, aos quarenta anos de idade, mais
do que sua, pertence à jovem equipa que
lidera. Biai, sendo uma das maiores em
presas farmacêuticas em Portugal, tem ao
seu serviço 220 pessoas, das quais cerca
de 40 são licenciadas e 5 professores uni
versitários. E, segundo o jovem comen
dador, à capacidade de trabalho, compe
tência e dedicação da sua equipa se deve
a evidência de Biai e, por consequência,
a sua condecoração.
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ORDEM DOS MÉDICOS

1

ACTUALIDADE

1

DOCUMENTO ENVIADO PELO CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO DA
ORDEM DOS MÉDICOS AO MINISTRO DA SAÚDE, A PROPÓSITO DO
"ESTATUTO DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE"
Excelência
O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos considera, unanimemente, que o disposto nos
Artigos 20.º, 37.º n.0 1 c), 37.º n.º 2 c) e 38.º do "Estatuto do Serviço Nacional de Saúde" é absoluta
mente inaceitável, quer no âmbito dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, quer no âmbito
dos imperativos a que o Médico está obrigado.
O destino desses Artigos deveria portanto ser a revogação pura e simples.
No entanto, sabendo este C.N.E., como sabe por experiência, já antiga, com diversos Governos, serem
necessárias atitudes pragmáticas, propõe a redacção que junta, declarando, leal e frontalmente, ser ma
téria daqui em diante em absoluto inegociável.
Com os melhores cumprimentos,
Pelo Conselho Nacional Executiv·o

ARTIGO 20.º

ARTIGO 37.º

Incompatibilidades

Articulação do SNS com actividades particulares
de Saúde
1. ...

1. O exercício de funções no S.N.S., salvo autoriza
ção devidamente fundamentada em necessidade de ser
viço pelo Ministro da Saúde, é incompatível com as se
guintes actividades ou situações.
a) Gerente, director, proprietário, sócio, empregado
ou prestador de serviços de instituições quer indivi
duais quer colectivas, nomeadamente casas de saúde,
clínicas, laboratórios farmacêuticos e unidades de
diagnóstico, tratamento e reabilitação que forneçam
serviços, de natureza médica ou outra, à instituição ou
serviço em que o interessado esteja colocado.
b) Gerente, director, proprietário, sócio, empregado
ou prestador de serviços de empresa agrícola, comer
cial ou industrial que forneça bens ou tenha negócios
de qualquer natureza com a instituição ou serviço em
que o interessado esteja colocado.
c) Exercício de actividade privada na área da Saúde,
fora do âmbito das convenções, de que possa resultar
remuneração directa do S.N.S.
2. Em qualquer caso, o e'xercício de actividades ex
teriores depende sempre da compatibilidade de horá
rio, do não comprometimento da isenção e imparcia
lidade do funcionário ou agente e da inexistência de
prejuízo para interesse público.

a) ...
b) ...
c) As A.R.S. podem celebrar contratos ou conven
ções com médicos ou com pessoas colectivas privadas
para a prestação de cuidados aos seus utentes.
2 ....
a) ...
b) .. .
c) A cumprir as orientações administrativas emiti
das pelas A.R.S.
3 . ...
ARTIGO 38.º
Poderes de fiscalização do Estado

1 ....
2. Deve ser estabelecido um sistema regular de au
ditoria administrativa e de instalações e equipamentos
para avaliar a qualidade dos cuidados, cabendo ao
Ministro da Saúde aprovar, por portaria normas de
qualidade.
3. O disposto nos números anteriores deve respeitar
as funções legalmente cometidas à Ordem dos Médicos
na definição da qualidade técnica e na fiscalização do
exercício livre da actividade médica.
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1 ACTUALIDADE

SERVIÇO NACIONAL DE SAUDE
�

A regulamentação da Lei de Bases da
Saúde - Lei n.º 48/90, de 24 de Agosto toma imperativa a aprovação de um novo
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde (n.º
2 da Base XII).
A incessante preocupação de propiciar
aos utentes cuidados compreensivos e de
elevada qualidade aconselha alterações es
truturais de vulto na sua orgânica a fim de
a compatibilizar com os princípios consa
grados no capítulo II da referida lei.
A tradicional dicotomia entre cuidados
primários e cuidados diferenciados reve
lou-se não só incorrecta do ponto de vista
médico mas também geradora de disfun
ções sob o ponto de vista organizativo.
Daí a criação de unidades integradas de
cuidados de saúde - unidades de saúde que hão-de viabilizar a imprescindível ar
ticulação entre grupos personalizados de
centros de saúde e hospitais. A indivisibi
lidade da saúde, por um lado, e a criteriosa
gestão de recursos por outro, impõem a con
sagração de tal modelo em que radica um
dos aspectos essenciais da nova orgânica
do Serviço Nacional de Saúde.
As crescentes exigências das populações
em termos de qualidade e de prontidão de
resposta aos seus anseios e necessidades sa
nitárias aconselham que a gestão dos re
cursos se faça tão próximo quanto possível
dos seus destinatários. Daí a criação das re
giões de saúde dirigidas por administações
com competências e atribuições reforçadas.
A exigência legal de participação das po
pulações na definição da política de saúde
implicou a criação de órgãos consultivos
de âmbito nacional, regional e concelhio.
A flexibilidade na gestão de recursos
impõe não apenas a adopção de mecanis
mos especiais de mobilidade e de contra
tação de pessoal como o incentivo a méto
dos e práticas concorrenciais, no respeito
pela relevância social do direito à saúde e
com estrita observância das obrigações que
ao Estado competem nesta matéria.
Da acção conjugada de tais mecanismos
e métodos resultará inquestionavelmente o
travejamento jurídico em que hão-de estri
bar-se mais e melhores respostas para os
múltiplos e complexos problemas que a
área da saúde permanentemente coloca.
Foi ouvida a Associação Nacional dos
Municípios.
Foram ouvidas as organizações repre
sentativas dos trabalhadores envolvidos.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º l do ar
tigo 201.º da Constituição o governo de
creta o seguinte:
ARTIGO 1.º
Aprovação do Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde

É aprovado o Estatuto do Serviço
Nacional de Saúde, adiante designado por
Estatuto, anexo a este diploma e do qual
faz parte integrante.
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ARTIGO 2.0
Âmbito de Aplicação do Estatuto

O Estatuto aplica-se às instituições e ser
viços que constituem o Serviço Nacional
de Saúde e às entidades particulares e pro
fissionais em regime liberal integrados na
rede nacional de prestação de cuidados de
saúde quando articulados com o Serviço
· Nacional de Saúde.
ARTIGO 3. 0
Entrada em Funcionamento das
Administrações Regionais de Saúde

1. As administrações regionais de saúde,
com âmbito, estrutura e funções estabele
cidas no Estatuto, entram em funciona
mento até noventa dias após a entrada em
vigor do presente diploma.
2. As administrações regionais de saúde
referidas no número anterior são colocadas
em regiqJe de instalação.
ARTIGO 4.º
Regime Transitório

1. Os centros de saúde dependem orgâ
nica e funcionalmente das administrações
regionais de saúde da respectiva área a qual
assegura as verbas necessárias ao seu fun
cionamento, enquanto não forem criados
os grupos personalizados de centros de
saúde.
2. Por despacho do Ministro da Saúde
são fixadas normas de articulação provisó
ria entre hospitais e centros de saúde com
vista à criação das futuras unidades de
saúde.
ARTIGO 5.

0

gionais de saúde a que se refere o n.º 1 do
artigo 3.º de acordo com as seguintes re
gras:
a) Para a mesma carreira, categoria e es
calão que o funcionário já possui;
b) Sem prejuízo das habilitações legais,
para carreira e categoria que integre as fun
ções efectivamente desempenhadas, em es
calão a que corresponda o mesmo índice
remuneratório ou, quando não se verifique
coincidência de índice, em escalão a que
corresponda o índice superior mais apro
ximado na estrutura da carreira para que se
opera a transição.
2. A determinação da categoria faz-se
em função do índice remuneratório corres
pondente ao escalão 1 da categoria em que
o funcionário ou agente se encontra e o es
calão l da categoria da nova carreira.
3. O tempo de serviço prestado na cate
goria actual conta, para todos os efeitos le
gais, como prestado na nova categoria,
desde que no exercício de idênticas fun
ções.
4. A colocação do pessoal referido no
n.º 1 deste artigo é feita por lista nomina
tiva, homologada por despacho do Ministro
da Saúde.
5. Os funcionários e agentes que não
forem colocados nos termos dos números
anteriores adquirem a qualidade de excen
dentes e são colocados no quadro de efec
tivos interdepartamentais nos termos da le
gislação aplicável.
ARTIGO?.º
Norma Revogatória

Extinção das ARS

São revogados os seguintes diplomas:

1. As administrações regionais de saúde
criadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 254/82,
de 29 de Junho, extinguem-se com a en
trada em funcionamento das administra
ções regionais de saúde a que se refere o
n.º 1 do artigo 3.º.

a) Decreto-Lei n.º 254/82, de 29 de
Junho;

2. Os direitos e obrigações, incluindo as
posições contratuais, de que são titulares
as administrações regionais de saúde ex
tintas pelo número anterior transmitem-se,
independentemente de quaisquer formali
dades, para as administrações regionais de
saúde a que se refere o n.º 1 do artigo 3.º.
ARTIGO 6.

0

Pessoal

1. O pessoal com relação jurídica de em
prego público que seja necessário ao fun
cionamento dos serviços e que se encontre
a exercer funções nas administrações re
gionais de saúde extintas nos termos deste
diploma transita para as administrações re-

b) Decreto-Lei n.º 57/86, de 20 de
Março;
c) Decreto-Lei n.º 267/90, de 31 de
Agosto.
ARTIGO 8.º
Entrada em Vigor

O presente diploma entra em vigor no
dia 1 de Janeiro de 1993.
Visto e aprovado em Conselho de
Ministro de
O Primeiro-Ministro
O Ministro das Finanças
O Ministro da Saúde

1 ACTUALIDADE

ESTATUTO DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE
Capítulo I
NATUREZA E OBJECTIVO
ARTIGO 1.º

Natureza
O Serviço Nacional de Saúde, adiante
designado por SNS, é um conjunto orde
nado e hierarquizado de instituições e de
serviços oficiais prestadores de cuidados
de saúde, funcionando sob a superinten
dência ou a tutela do Ministro da Saúde.
ARTIGO 2.º

Qbjectivo
O SNS tem como objectivo a efectiva
ção, por parte do Estado, da responsabili
dade que lhe cabe na protecção da saúde
individual e colectiva.

Capítulo II
ORGANIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO
Secção I - Organização
ARTIGO 3.º

Níveis de Organização
1. O SNS organiza-se em regiões de
saúde.
2. As regiões de saúde dividem-se em
subregiões de saúde integradas por áreas
de saúde.
ARTIG04.º

Regiões de Saúde
1. As regiões de saúde são as seguintes:
a) Norte, com sede no Porto e com área
coincidente com a dos distritos de Braga,
Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila
Real;
b) Centro, com sede em Coimbra e com
área coincidente com a dos distritos de
Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda,
Leiria e Viseu;
c) Lisboa e Vale do Tejo, com sede em
Lisboa, e com área coincidente com a dos
distritos de Lisboa e Santarém;
d) Alentejo, com sede em Évora e com
área coincidente com a dos distritos de
Beja, Évora, Portalegre e Setúbal;
e) Algarve, com sede em Faro e com
área coincidente com a do distrito de Faro.
ARTIGO 5.º

Subregiões de Saúde e Áreas de Saúde
1. As subregiões correspondem às áreas
dos distritos do continente.
2. As áreas de saúde correspondem às
áreas dos municípios podendo ser estabe-
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tecidas modificações nesta divisão, com
o acordo dos municípios interessados.
ARTIGO 6.º

Administrações Regionais de Saúde
1. Em cada região de saúde há uma ad
ministração regional de saúde, adiante de
signada por ARS.
2. As ARS têm personalidade jurídica,
autonomia administrativa e financeira e
património próprio.
3. As ARS têm funções de planea
mento, distribuição de recursos, orienta
ção e coordenação de actividades, gestão
de recursos humanos, apoio técnico e ad
ministrativo e, ainda, de avaliação do fun
cionamento das instituições e serviços
prestadores de cuidados de saúde.
4. O regulamento das ARS é aprovado
por decreto regulamentar.
ARTIGO 7.º

Órgãos
1. São órgãos de administração das
ARS, os conselhos de administração e os
coordenadores subregionais de saúde.
2. São órgãos de consulta das ARS, os
conselhos regionais de saúde e as comis
sões concelhias de saúde.
ARTIGO 8.º

Conselhos de Administração
1. Os conselhos de administração das
ARS são compostos por um presidente e
dois vogais escolhidos de entre individu
alidades com experiência e perfil adequa
dos às funções.
2. Os conselhos de administração das
ARS do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo
são compostos por um presidente e qua
tro vogais.
3. Os membros dos conselhos de admi
nistração são nomeados pelo Ministro da
Saúde, sendo o presidente e os vogais equi
parados, respectivamente, a director-geral
e subdirector-geral.
ARTIGO 9.º

Coordenadores Subregionais
1. Em cada subregião há um coordena
dor subregional de saúde, com funções de
coordenação, representação e outras que
lhe sejam delegadas.
2. O coordenador é apoiado por uma es
trutura técnica e administrativa.
3. O coordenador subregional é nome
ado pelo Ministro da Saúde, sob proposta
do conselho de administração da respec-

tiva ARS e é equiparado a subdirector
geral.
ARTIGO 10.º

Conselhos Regionais de Saúde
l . Os conselhos regionais de saúde são
órgãos consultivos dos conselhos de ad
ministração das respectivas ARS.
2. Aos conselhos regionais de saúde
compete:
a) Dar parecer sobre os planos regio
nais de actividade, os orçamentos e os re
latórios anuais apresentados pelo respec
tivo conselho de administração e sobre ou
tras matérias em relação às quais lhe seja
solicitado parecer;
b) Propor ao conselho de administraçã
das ARS as medidas que julgue adequa
das à melhoria dos níveis de saúde da re
gião.
3. Dos conselhos regionais de saúde
fazem parte:
a) Coordenadores subregionais;
b) Representantes das instituições e dos
serviços prestadores de cuidados de saúde;
c) Representantes dos municípios;
d) Representantes das entidades priva
das e de profissionais em regime liberal,
integrados no sistema de saúde.
4. O número de membros de cada uma
das entidades referidas no número ante
rior consta de regulamento, a aprovar por
portaria do Ministro da Saúde.
5. Os presidentes dos conselhos regio
nais são eleitos de entre os seus membros.
ARTIGO 11.º

Comissões Concelhias de Saúde
1. As Comissões Concelhias de Saúde
são órgãos consultivos dos conselhos de
administração das ARS e dos coordena
dores subregionais de saúde, em relação
a cada área de saúde.
2. Das comissões concelhias de saúde
fazem parte:
a) Os directores dos hospitais, quando
os houver;
b) os directores dos centros de saúde;
c) Os dirigentes máximos de serviços
oficiais de saúde com sede no concelho e
não integrados em hospitais ou centros de
saúde;
d) Um representante do município;
e) Um representante da Misericórdia ou,
não a havendo, de outra instituição parti
cular de solidariedade social, a designar
pela União das Instituições Particulares de
Solidariedade Social;
f) Um representante dos interesses dos
utentes, eleito pela Assembleia Municipal.

ACTUALIDADE
3. Das comissões concelhias das sedes
das regiões também fazem parte repre
sentantes de outras entidades com activi
dade relevante na área da saúde, nos ter
mos a definir em regulamento, aprovado
por portaria do Ministro da Saúde.
4. O presidente é eleito pelos membros
da comissão, nos termos do respectivo re
gulamento.
ARTIGO 12.º
Classificação das Instituições e
Serviços

1. As instituições e os serviços classi
ficam-se segundo a natureza das suas res
ponsabilidades e o quadro das valências
efectivamente exercidas, nos termos a de
finir em portaria do Ministro da Saúde.
2. As instituições e serviços podem ser
atribuídas responsabilidades nacionais ou
inter-regionais, quer exercendo uma acti
vidade de orientação e coordenação em
áreas especializadas, quer na prestação de
cuidados.
3. As instituições e serviços que cons
tituem o SNS constam de invetário geral.
ARTIGO 13.º
Grupos Personalizados de Centros
de Saúde

1. Os centros de saúde integram-se em
grupos de centros de saúde dotados de per
sonalidade jurídica, a criar por diploma
próprio.
2. A direcção dos grupos personaliza
dos de centros de saúde cabe a três direc
tores de centros de saúde, um dos quais
preside, nomeados por despacho do
Ministro da Saúde.
3. O exercício dos cargos de direcção
referidos no número anterior não dá lugar
a qualquer remuneração suplementar.

ração suplementar.
5. Os regulamentos das unidades de
saúde são aprovados por portaria do
Ministro da Saúde.
Secção II - Gestão e Funcionamento

ARTIGO 15.º
Aprovação dos Planos e Programas
de Acção

1. Os Planos e Programas de Acção com
âmbito nacional ou regional são aprova
dos por despacho do Ministro da Saúde.
2. Os planos e programas das institui
ções e dos serviços são aprovados nos ter
mos dos respectivos regulamentos.
ARTIGO 16?
Gestão das Instituições e dos Serviços

1. A gestão das instituições e dos ser
viços obedece aos seguintes princípios:
a) A comparticipação orçamental do
Estado é estabelecida com base em planos
financf:!iros no quadro do planeamento
geral do Estado;
b) Os planos financeiros devem cobrir
períodos anuais ou plurianuais com base
em programas propostos pelas ARS;
c) Os membros dos órgãos de adminis
tração são responsáveis pelo cumprimento
da lei e pela realização dos objectivos e
metas constantes dos planos e programas
aprovados.
2. As instituições e serviços podem es
tabelecer contratos com outras entidades,
designadamente com empresas e organi
zações profissionais, para prestação de cu
idados aos seus associados ou segurados.
Capítulo III
RECURSOS HUMANOS

ARTIGO 17.º
ARTIGO 14.º
Unidades de Saúde

1. Os hospitais e os grupos personali
zados de centros de saúde agrupam-se em
unidades de saúde, de dimensão a definir,
caso a caso, em despacho do Ministro da
Saúde, sob proposta do conselho de ad
ministração das ARS.
2. Às unidades de saúde cabe assegurar
a continuidade da prestação de cuidados,
com respeito pelas atribuições das insti
tuições que as integram.
3. Em cada unidade de saúde há um
conselho interno, composto por represen
tantes dos hospitais e dos grupos perso
nalizados de centros de saúde, presidido
pelo coordenador subregional de saúde da
área respectiva.
4. O exercício de funções no conselho
interno não dá lugar a qualquer remune-

Política de Recursos Humanos

A política de recursos humanos do SNS
é definida pelo Ministro da Saúde e exe
cutada pelos órgãos de administração re
gional.
ARTIGO 18.º
Pessoal

1. É aplicável ao pessoal do SNS o re
gime dos funcionários e agentes da admi
nistração central com as alterações pre
vistas no presente Estatuto e nas leis que
especialmente lhe respeitem.
2. A legislação especial pode estatuir,
nomeadamente, sobre carreiras próprias,
duração dos períodos de trabalho, defesa
contra os riscos do exercício profissional
e garantia de independência técnica e
científica quanto a profissionais que pres
tam cuidados directos.

3. Para ocorrer a situações de urgente
necessidade, pode ser autorizada por des
pacho do Ministro da Saúde a admissão
de pessoal, por período de seis meses, com
sujeição ao regime geral do contrato indi
vidual de trabalho.
ARTIGO 19.º
Quadros de Pessoal

1. Os quadros de pessoal das institui
ções são aprovados por portaria conjunta
dos Ministros das Finanças e da Saúde sob
proposta dos conselhos de administração
da ARS, tendo em conta as respectivas ne
cessidades e as disponibilidades de recur
sos humanos e financeiros.
2. O preenchimento dos lugares é feito
pelas instituições, atentos os limites orça
mentais relativos a pessoal.
3. Em cada região os concursos de pro
vimento organizam-se, em, regra, por in
tituições, podendo, quando conveniente,
ser efectuados por região ou stibregião.
ARTIGO 20.º
Incompatibilidades

1. O exercício de funções do SNS é in
compatível com as seguintes actividades
ou situações:
a) Gerência ou direcção de casas de
saúde, clínicas, laboratórios farmacêuti
cos e unidades de diagnóstico, tratamento
e reabilitação;
b) Propriedade ou participação superior
a 10% no capital qe clínicas, laboratórios
farmacêuticos, unidades de diagnóstico
tratamento e reabilitação;
c) Propriedade ou participação superior
a 10% em empresa agrícola, comercial ou
industrial que tenha negócios com a ins
tituição ou serviço em que o interessado
trabalhe;
d) Exercício de actividade provada na
área da saúde de que possa resultar remu
neração directa do SNS.
2. Em qualquer caso, o exercício de
actividades exteriores depende sempre da
compatibilidade de horário, do não com
prometimento da isenção e imparcialidade
do funcionário ou agente e da inexistên
cia de prejuízo para o interesse público,
devendo ser autorizado por despacho do
Ministro da Saúde.
ARTIGO 21.º
Mobilidade Profissional

1. O Ministro da Saúde pode autorizar,
com fundamento em razões de interesse
público, que o pessoal com relação jurí
dica de emprego na Administração Pública
que confira a qualidade de funcionário ou
agente seja contratado por entidades pri
vadas pertencentes ao sistema de saúde,
sem perda de vínculo.

,
2. A mobilidade de pessoal a que se re
fere o número anterior só pode efectuar.se
por requisição ou licença sem vencimento.
3. A requisição rege-se pelo estabele
cido na lei para o pessoal com relação ju
rídica de emprego público.
4. A licença sem vencimento rege-se,
com as necessárias adaptações, pelo dis
posto quanto às licenças de longa duração
para o pessoal com relação jurídica de em
prego público, com as especificidades
constantes do artigo seguinte.
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2. São isentos de pagamento de encar
gos os utentes que se encontrem em
situações clínicas ou pertençam a grupos
sociais de risco, constantes de relação a
estabelecer em diploma próprio.
3. A demonstração das condições eco
nómicas e sociais dos utentes é feita se
gundo regras a estabelecer ei:n portaria do
Ministro da Saúde, podendo ser conside
rados os elementos definidores da sua si
tuação fiscal.
ARTIG024.º

ARTIGO 22.º

Licença sem Vencimento
1. A licença sem vencimento tem a du
ração máxima de 10 anos e termina, in
dependentemente do prazo por que tenha
sido concedida, logo que cessem os pres�ostos da sua concessão.

2. No caso da licença sem vencimento
ser autorizada por período inferior a lO
anos pode ser sucessivamente renovada
até ao limite máximo fixado.

3. O tempo da licença sem vencimento
releva para todos os efeitos legais, podendo
o funcionário ou agente optar por conti
nuar a efectuar descontos para a aposen
tação ou reforma, sobrevivência e ADSE.
4. A licença sem vencimento determina
a abertura de vaga, podendo o funcioná
rio reingressar na função pública na qua
lidade de excedente no caso de preenchi
mento ou de extinção do lugar.

Capítulo IV
RECURSOS FINANCEIROS
ARTIGO 23.º

Responsabilidade pelos Encargos
.

1. Além do Estado respondem pelos en
cargos resultantes da prestação de cuida
dos de saúde prestados no quadro do SNS:
a) Os utentes não beneficiários do SNS
e os beneficiários na parte que lhes cou
ber, tendo em conta as suas condições eco
nómica e sociais;
b) Os subsistemas de saúde, neles in
cluídas as instituições particulares de so
lidariedade social, nos termos dos seus di
plomas orgânicos ou estatutários;
c) As entidades que, em contrato, assu
mam esta responsabilidade ou derem causa
a que, por lei, lhes seja atribuída;
d) As entidades que se responsabilizem
pelo pagamento devido pela assistência
em quarto particular ou por outra modali
dade não prevista para a generalidade dos
utentes;
e) Os responsáveis por infracção às re
gras de funcionamento do sistema ou por
uso ilícito dos serviços ou material de
saúde;

Seguro Alternativo de Saúde
1. Podem ser celebrados contratos de
seguro por força dos quais as entidades se
guradoras assumam, no todo ou em parte,
a responsabilidade pela prestação de cui
dados de saúde aos benefícios do SNS.
2. Os contratos a que se refere o número
anterior não podem, em caso algum, res
tringir o direito de acesso aos cuidados de
saúde e devem salvaguardar o direito de
opção dos beneficiárips, podendo todavia
responsabilizá-los de acordo com critérios
a definir.
3. O regime de seguros a que se refere
o presente artigo é definido em portaria
conjunta dos Ministros das Finanças e da
Saúde.
ARTIG025.º

Preços dos Cuidados de Saúde
1. Os limites mínimos e máximos dos
preços a cobrar pelos cuidados prestados
no quadro do SNS são estabelecidos por
portaria do Ministro da Saúde, tendo em
conta os custos reais, directos e indirectos
e o necessário equilíbrio de exploração.
2. Os preçários são fixados em cada re
gião de saúde pelo respectivo conselho de
administração, dentro dos limites estabe
lecidos no número anterior.
ARTIG026.º

Cobrança e Destino do Preço dos
Cuidados de Saúde
1. A cobrança do preço dos serviços
prestados e das taxas moderadoras cabe às
instituições e aos serviços que prestam os
cuidados de saúde ou às administrações
regionais de saúde.
2. As quantias cobradas constituem re
ceita própria das instituições prestadoras
dos cuidados e são inscritas nos orça
mentos ou balancetes respectivos.
ARTIGO 27.º

Despesas do SNS
1. O funcionamento das ARS é assegu
rado peio orçamento do SNS.

2. Constituem encargos do SNS as ver
bas destinadas ao funcionamento de es
colas e institutos dedicados à formação de
profissionais de saúde e à investigação,
desde que funcionem no âmbito do
Ministério da Saúde.
3. Os recursos necessários à instalação
e ao funcionamento das autoridades de
saúde são asseguradas pelas ARS.

Capítulo V
CONTRATO DE GESTÃO,
CONVENÇÃO E
CONTRATO-PROGRAMA
ARTIG028.º

Gestão de Instituições e Serviços do
SNS por outras entidades
1. A gestão de instituições e serviços do
SNS pode ser entregue a outras entidades
mediante contrato de gestão ou a grupos
de médicos em regime de convenção.
2. Através do contrato de gestão o
Ministro da Saúde pode autorizar a entrega
da gestão de instituições e serviços de
saúde integrados no SNS, ou parte funci
onalmente autónoma, a entidades públi
cas ou privadas, com a faculdade de rea
lizar obras ou adquirir equipamentos, me
diante a retribuição das prestações de
saúde.
3. O conjunto de cláusulas a que, em re
gime de convenção, deve obedecer a ges
tão de instituições e serviços ou a presta
ção de cuidados de saúde no âmbito do
SNS por grupos de médicos, mediante a
retribuição das prestações de saúde, é apro
vado por portaria do Ministro da Saúde.
4. As instituições e serviços de saúde
geridos nos termos dos números anterio
res integram-se no SNS, estando as enti
dades gestoras obrigadas a assegurar o
acesso às prestações de saúde nos termos
dos demais estabelecimentos.
ARTIGO 29.º

Contrato de Gestão
1. A celebração do contrato de gestão é
precedida de concurso público.
2. Quando o interesse público, a natu
reza da instituição ou do serviço de saúde
o exija, ou quando sejam necessárias es
peciais garantias relativas à entidade ges
tora, pode, a título excepcional, a entrega
ser feita por ajuste directo mediante
Resolução do Conselho de Ministros.
3. O contrato de gestão deve definir
obrigatoriamente:
a) A instituição ou serviço de saúde ob
jecto do contrato;
b) As prestações de saúde que a insti
tuição ou serviço devem garantir;
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c) As obras a realizar pela entidade ges
tora para a exploração da instituição ou
serviço;
d) Forma e prazos de pagamento à en
tidade gestora, incluindo eventuais subsí
dios para os fins previstos no presente di
ploma;
e) Prazo de entrega e possibilidade de
renovação;
f) As obrigações da entidade gestora re
lativamente à manutenção do serviço de
saúde;
g) Garantias para o Estado do cumpri
mento do contrato;
h) Sanções para a inexecução do con
trato por parte da entidade gestora;
i) Formas de extinção do contrato, in
cluindo a rescisão unilateral por impera
tivo de interesse público.
4. O programa do concurso e o caderno
de encargos tipo são aprovados por por
taria do Ministro da Saúde.

ARTIGO 30.º
Gestão por Grupos de Médicos
em Regime de Convenção

1. É aplicável à convenção o disposto
quanto ao contrato de gestão com as es
pecificidades decorrentes dos números se
guintes.
2. A convenção deve ser estabelecida
com os médicos que exercem funções na
instituição ou serviço de saúde, mediante
aceitação individual.
3. Por despacho do Ministro da Saúde
é fixado o número mínimo de médicos que
para cada estabelecimento devem aceitar
a convenção, sendo aplicável ao restante
pessoal que não aceite a convenção do dis
posto no artigo 32.º
4. Em casos excepcionais e por despa
cho do Ministro da Saúde podem aceitar
a convenção médicos não pertencentes ao
estabelecimento de saúde.
5. Podem aceitar a convenção outros
profissionais de saúde que acordem com
os médicos a sua participação, em termos
a definir no despacho que autorize a con
venção.
6. Os médicos em regime de convenção
que assegurem a gestão de um serviço de
saúde devem adoptar uma das formas pre
vistas na lei para constituição de pessoas
colectivas.
ARTIGO 31.º
Regime

1. As entidades gestoras regem-se nas
suas relações com terceiros por regras de
direito privado.
2. A ARS é responsável pelo pagamento
dos cuidados de saúde prestados aos seus
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beneficiários de acordo com as tabelas de
preços fixadas para a respectiva região nos
termos do artigo 25.º ou com tabelas es
pecíficas a aprovar por despacho do
Ministro da Sadúde.
3. Sem prejuízo da celebração de acor
dos específicos, a entidade gestora pode
facturar, nos mesmos termos das outras
instituições ou servii,:os do SNS, a entida
des públicas ou privadas responsáveis legal
ou contratualmente pelo pagamento de cu
idados de saúde, nomeadamente subsiste
mas saúde ou entidades seguradoras.
4. O Estado ou outra pessoa colectiva
pública pode subsidiar a entidade gestora
para os seguintes fins:
a) Renovação de equipamentos e remodelação de instalações;
b) Investigação científica;
c) formação profisisonal.
5. Os bens adquiridos pela entidade ges
tora nos termos da alínea a) do número an
terior revertem para o Estado findo o con
trato, sem prejuízo do direito a compen
são relativamente à parte não subsidiada.
6. São da responsabilidade da entidade
gestora todas as despesas motivadas pela
prática de actos de administração ordiná
ria indispensáveis ao normal funciona
mento e conservação do estabelecimento.
ARTIGO 32.º
Pessoal

Sem prejuízo do disposto nos art.ºs 21.º
e 22.º, o pessoal com relação jurídica de
emprego na Administração Pública que
confira a qualidade de funcionário ou
agente e exerça funções na instituição ou
serviço de saúde entregue à gestão de ou
tras entidades mantém o vínculo à função
pública com os direitos e deveres ineren
tes, devendo ser remunerado pela entidade
gestora.
ARTIGO 33.º
Convenção com Grupos de Médicos
para a Prestação de Cuidados

1. Podem ser estabelecidas convenções
com grupos de médicos para assegurarem
no âmbito do SNS a prestação de cuida
dos de saúde em determinada área geo
gráfica.
2. O grupo de médicos em regime de
convenção que apenas assegure a presta
ção de cuidados de saúde no âmbito do
SNS deve designar um de entre eles como
representante comum para exercer os di
reitos e obrigações que derivam da acei
tação, no caso de não constituírem pessoa
colectiva para o efeito.
3. Os cuidados de saúde prestados são
pagos nos termos do artigo 25.º, devendo
a convenção fixar uma contraprestação
pela utilização das instalações e pessoal
da instituição ou serviço.

ARTIGO 34.º

Contratos - Programa

1. O Ministro da Saúde pode autorizar
a celebração de contratos-programa entre
ARS e autaquais locais, Misericódias ou
outas instituições particulares de solida
riedade social, com vista a recuperar e a
gerir instituições ou serviços prestadores
de cuidados de saúde.
2. É aplicável a estes contratos o dis
posto na lei quanto aos contratos-programa
da cooperação técnica e financeira entre a
administração central e as autaquias, com
excepção das disposições referentes às co
missões de coordenação regional e aos pla
nos municipais de ordenamento do terri
tório.
Capítulo VI
ARTICULAÇÃO DO SNS COM
OUTRAS ENTIDADES

ARTIGO 35.º
Cooperação entre o SNS
e Instituições ou Serviços
de Segurança Social

-

1. As instituições ou serviços do SNS e
os da segurança social devem cooperar nos
programas e acções que envolvam a pro
teção social das populações em risco ou
carência.
2. São áreas preferenciais de coopera
ção, entre outras:
a) Programas gerais de promoção da
saúde, prevenção e tratamento da doença,
em especial quando a idosos, deficientes
e pessoas em situação de dependência e
apoio à maternidade;
b) Programas coordenados de acção so
cial e saúde nas grandes aglomerações ur
banas;
c) Prevenção, prestação de cuidados e
reabilitação das doenças da área laboral.
ARTIGO 36.º
Cooperação no Ensino

•

e na Jnve1,tigação Científica
As instituições e os serviços devem
facultar aos estabelecimentos de ensino
dos Ministérios da Justiça, da Educação e
da Saúde campos de prática profissional,
de demonstração e sJe investigação cientí
fica, mediante protocolos que estabeleçam
a forma de colaboração, as obrigações e
prestações mútuas e a repartição dos en
cargos financeiros ou outros resultantes
daquela colaboração.
ARTIGO 37.º
Articulação do SNS
com Actividades Particulares
de Saúde

1. A articulação do SNS com as activi
dades particulares de saúde faz-se nos ter
mos seguintes:
a) No planeamento da cobertura do ter-

1
ritório pelo SNS, podem ser reservadas
quotas para exercício
,ctividades par
ticulares;
b) Os médicos do SNS com actividade
liberal podem assistir os doentes privados
nos estabelecimentos oficiais, em condi
ções a estabelecer em di, 'oma próprio;
c) As ARS podem celebnu- contratos ou
convenção com médicos não pertencentes
ao SNS ou com pessoas colectivas priva
das para a prestação de cuidados aos seus
utentes.
2. Os estabelecimentos privados e os
profissionais de saúde que trabalhem em
regime liberal e que contratem nos termos
do número anterior integram-se na rede
nacional de prestação de cuidados de saúde
e ficam obrigados:
a) A receber e cuidar os utentes, em fun
ção do grau de urgência, nos termos dos
contratos que hajam celebrado;
b) A cuidar os doentes com oportuni
dade e de forma adequada à situação;
c) A cumprir as orientações técnicas e
administrativas emitidas pelas ARS.
3. Os contratos ou convenções devem
ser precedidos da realização de concurso
público.
ARTIGO 38.º

Poderes de Fiscalização do Estado
1. Os poderes de fiscalização do Estado
quanto a instituições, serviços e estabele
cimentos prestadores de cuidados de saúde
abrangem a acreditação inicial e continu
ada, como garantia de qualidade desses
cuidados.
2. Deve ser estabelecido um sistema re
gular de auditoria médica e administrativa
para avaliar a qualiade dos cuidados, ca
bendo ao Ministro da Saúde aprovar, por
portaria, normas de qualidade das presta
ções.
ARTIGO 39.º

Assistência Religiosa
1. É garantido aos utentes do SNS de
qualquer confissão o acesso dos respecti
vos ministros às instituições e serviços
onde estejam a receber cuidados para aí
lhes prestarem assistência religiosa.
2. A assistência religiosa aos utentes de
confissão católica é assegurada por cape
lães ou assistentes religiosos laicos, nos
termos da legislação própria, a elaborar
ouvida a Conferência Episcopal Portu
guesa.

NOTA JUSTIFICATIVA
A-Motivação e Síntese do Conteúdo
Com o presente diploma dá-se cumpri
mento ao disposto no n.º 2 da Base XII da
Lei n. º 48/90, de 24 de Agosto, - Lei dt,
Bases da Saúde - determinando que o
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Serviço Nacional de Saúde tenha estatuto
próprio.
O Estatuto propõe-se rever as estrutu
ras que garantam a prestação de cuidados,
estabelecer directivas de' concepção, de or
ganização e de gestão dessas estruturas,
directivas que têm subjacentes os princí
pios essenciais a que deve obedecer a pro
tecção da saúde.
Abandona-se o conceito exclusivista e
estatizante que resultava da Lei n.º 56/79,
de 15 de Setembro, que limitava o recurso
a entidades exteriores ao Serviço Nacional
de Saúde e apenas permitia esse recurso
enquanto não fosse possível garantir todas
as prestações pela rede oficial.
O novo Serviço Nacional de Saúde, sob
tutela ou superintendência do Ministro da
Saúde, organiza-se em níveis regional e
local.
Os órgãos fazem apelo decisivo à uni
dade do sistema e à continuidade técnica
e administrativa dos cuidados. É esta uma
·das áreas em que o Estatuto introduz as
sinalada mudança na organização, indu
zindo modificações de mentalidade e de
procedimentos.
Ultrapassa-se, assim, a separação arti
ficial entre cuidados primários e cuidados
diferenciados que tem caracterizado ne
gativamente o funcionamento do sistema,
não satisfazendo nem as populações nem
os profissionais.
A organização do SNS assenta em
unidades de saúde, constituídas por hos
pitais e grupos personalizados de centros
de saúde que, embora uns e outros se ad
ministrem autonomamente, obedecem a
linhas comuns de actuação, definidas por
um conselho interno de composição mista.
A situação do pessoal do SNS mantém
se sujeita ao regime dos funcionários e
agentes da administração central do
Estado.
Criam-se instrumentos de mobilidade
de pessoal adequados às especificidades
da articulação do SNS com outras entida
des.
Cria-se, deste modo, a possibilidade de
um melhor aproveitamento de recursos hu
manos dentro do sistema de saúde.
Embora os encargos do SNS continuem
a ser, principalmente, suportados pelo
Orçamento do Estado, prevêm-se novas
fontes de financiamento, nomeadamente
a comparticipação dos utentes tendo em
conta as suas condições económicas e so
ciais ou a opção por modalidades não pre
vistas em geral.
Assim, além de se atender a princípios
de justiça social, torna-se mais efectiva a
responsabilidade dos cuidados pela pro
moção da sua própria saúde.
Com vista a criar condições para uma
mais completa liberdade de escolha con
cebe-se um seguro alternativo de saúde,
opcional, transferindo-se para as segura
doras, total ou parcialmente, a responsa
bilidade do Estado.

Estabelecem-se princípios a que deve
obedecer a gessstão das instituições e ser
viços para se obter o maior proveito so
cial, a autonomia das regiões, as comple
ementaridades com entidades particulares
e para não distorcer a concorrência entre
o sector público e privado.
Valoriza-se, como é desejável, a arti
culação com as actividades particulares,
aspecto em que relevam a possibilidade
de celebração de convenção com médicos
não pertencentes ao SNS, contratos de ges
tão e contratos-programa com entidades
para a recuperação e gestão de instituições
ou serviços.
Na cooperação do SNS com entidades
oficiais destaca-se a que se processa no
âmbito do ensino e investigação científica
e na área da segurança social.
Os direitos dos utentes, que a Lei de
Bases da Saúde garante, são pormenori
zados em aspectos importantes como a fa
cilidade e a definição das prioridades
acesso, a assistência religiosa; a previs
da existência de mecanismos próprios para
receber queixas, reclamações e sugestões.

B - Articulação com o Programa
do Governo
O presente projecto de decreto-lei in
sere-se no capítulo do programa do XII
Governo Constitucional dedicado à
"Saúde" onde expressamente se afirma
que importa proceder à regulamentação
da Lei de Bases da Saúde de forma a pos
sibilitar uma reforma completa deste sec
tor.
O seu conteúdo corresponde à preten
são manifestada naquele Programa de "um
sistema de saúde mais descentralizado, or
ganizado segundo Zonas Funcionais de
Saúde que respeitem assimetrias e desi
gualdades ainda existentes".
Coincide, também, com o Programa A,
Governo ao estabelecer a transposição pai..
medidas concretas a articulação perma
mente entre os cuidados de saúde primá
rios e secundários, assim como entre o sec
tor público e privado.
No campo da gestão das instituições e
serviços prevê-se, tal como no Programa,
que esta seja "mais flexível, autónoma e
responsabilizada de forma a garantir uma
adaptação permanente à realidade regio
nal e local".

C-Sumário
Aprova o Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde.

D - Necessidade de Forma Proposta
O presente projecto revoga o Decreto
Lei n.º 254/82, de 29 de Junho, pelo que
deve adoptar idêntica forma legal.

