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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O acesso aos cuidados de saúde é um direito constitucionalmente consagrado, sendo também considerado 

um importante investimento social, em que se devem ter em conta os princípios da universalidade e da 

equidade. 

 

As últimas décadas, em Portugal, foram de significativos ganhos em saúde. Mas também se acentuaram os 

problemas associados, designadamente, à pobreza, à exclusão social e ao isolamento das populações, sem 

ter havido, da parte do sistema de saúde, a agilidade necessária para se adaptar aos novos desafios que 

emergem. Este agravamento resulta, em parte, do aumento das desigualdades sociais, do envelhecimento 

da nossa população e da menor mobilidade de determinados grupos etários. 

 

Apesar das melhorias registadas nestes últimos anos nas condições de saúde da população portuguesa, 

subsistem fragilidades e problemas que obrigam a que se atribua a este sector uma importância prioritária. 

A constatação de progressos – aos quais acresce o claro aumento do grau de consciencialização da 

população portuguesa em relação à sua saúde - não dispensa uma análise rigorosa da situação, e uma 

identificação dos problemas mais graves.  

 

Desde logo no que se relaciona com o funcionamento do sistema, em que se verificam fortes 

estrangulamentos no acesso aos cuidados de saúde. Efectivamente, registam-se insuficiências e 

inadequações que constituem fortes condicionantes à eficácia e eficiência do sistema de saúde, que passam, 

também, pela insuficiente oferta de cuidados de saúde primários, induzindo uma frágil confiança nos 

cidadãos, que tendem a preferir as instituições hospitalares.  

 

O desajustamento da funcionalidade dos serviços de saúde face à necessidade de garantir a 

complementaridade técnica e a continuidade de cuidados numa rede de serviços bem como a deficiente 

articulação entre os diferentes níveis de prestação de cuidados são problemas com que os utentes dos 

serviços de saúde se debatem no seu quotidiano. 

 

Acresce a tudo isto a ausência de um planeamento eficaz dos equipamentos de saúde, com a ausência de 

Cartas de Equipamentos, de políticas de programação das suas valências e dos serviços bem como do 

programa funcional de tais instalações.  

 

Ora, a rede nacional de serviços de saúde deve assegurar a todos os cidadãos o acesso a cuidados de saúde 

eficazes e de qualidade. A aspiração das populações consiste, indubitavelmente, em ter serviços de saúde 

disponíveis e acessíveis. 
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Os municípios têm alertado de diversas formas para toda esta problemática, sendo neste aspecto particular, 

como em muitos outros, uma voz amplificada das populações, referindo, insistentemente, as 

responsabilidades essenciais do Estado neste domínio, desde logo ao nível da garantia da acessibilidade das 

populações a estes serviços de primeira necessidade. 

 

Tal tem-se também verificado com a reestruturação e o encerramento de serviços públicos na área da 

saúde, em que se tem reivindicado que quaisquer mudanças, a serem implementadas, devam ter sempre 

por pressuposto uma melhoria dos serviços prestados às populações e ser fundamentadas em estudos que 

abordem, nomeadamente, o contexto local, as dimensões social, humana e económica, as acessibilidades e 

os transportes. O ordenamento da rede dos equipamentos de saúde, com as várias valências, enquanto 

instrumento de planeamento e ordenamento prospectivo dos serviços de saúde a prestar às populações, 

tendo em vista uma melhor utilização de recursos, tem sido insistentemente solicitado pelos municípios. 

 

A razão fundamental para esta aparente incapacidade dos municípios lidarem com este problema, 

contribuindo para a sua resolução, prende-se com o facto destes não disporem de quaisquer atribuições e 

competências neste domínio. Assistem, assim, limitados que estão na sua capacidade de intervenção, ao 

prosseguimento de políticas para o sector da saúde por parte do Governo, políticas essas que podem tentar 

influenciar, mas em que definitivamente não são parte activa e em que não têm quaisquer poderes de 

decisão.  

 

Esta é uma situação que importa alterar, em benefício das populações. Os municípios são pessoas colectivas 

de população e território, que visam a satisfação das necessidades das comunidades locais. Devem, por 

isso, ter um papel activo naquilo que de mais importante se revela para as populações, para os seus 

anseios, inquietudes e carências básicas. 

 

A Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 48/90, de 28 de Março, com as alterações subsequentes) estabelece na 

sua Base IX que “Sem prejuízo de eventual transferência de competências, as autarquias locais participam 

na acção comum a favor da saúde colectiva e dos indivíduos, intervêm na definição das linhas de actuação 

em que estejam directamente interessadas e contribuem para a sua efectivação dentro das suas atribuições 

e responsabilidades.” 

 

Não obstante o comando legal inserto na Lei de Bases da Saúde, a participação do Poder Local no sistema 

de saúde tem-se restringido à nomeação de representantes para determinados órgãos consultivos do 

Ministério da Saúde, sem que daí advenham poderes funcionais que sejam susceptíveis de influenciar as 

decisões. 

 

A regulamentação da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro - Lei Quadro de transferência de atribuições e 

competências para as autarquias locais – apresenta-se, assim, como única forma de conjugação das 
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intervenções das Administrações Central e Local, neste sector específico da saúde, para benefício das 

populações, propiciando-se aos Municípios um outro grau de intervenção. 

Este diploma legal estatui no seu artigo 22.º, sob a epígrafe de “Saúde”: 

«Compete aos órgãos municipais: 

a) Participar no planeamento da rede de equipamentos de saúde concelhios; 

b) Construir, manter e apoiar centros de saúde; 

c) Participar nos órgãos consultivos dos estabelecimentos integrados no Serviço Nacional 

de Saúde; 

d) Participar na definição das políticas e das acções de saúde pública levadas a cabo pelas 

delegações de saúde concelhias; 

e) Participar nos órgãos consultivos de acompanhamento e avaliação do Serviço Nacional 

de Saúde; 

f) Participar no plano da comunicação e de informação do cidadão e nas agências de 

acompanhamento dos serviços de saúde; 

g) Participar na prestação de cuidados de saúde continuados no quadro do apoio social à 

dependência, em parceria com a administração central e outras instituições locais; 

h) Cooperar no sentido da compatibilização da saúde pública com o planeamento 

estratégico de desenvolvimento concelhio; 

i) Gerir equipamentos termais municipais.» 

Só uma participação municipal acrescida e simultaneamente operativa ao nível do planeamento da rede de 

equipamentos de saúde e na definição das políticas e acções de saúde pública, poderá inverter actual 

situação, pelo que se preconiza: 

 

♦ A transferência para os municípios de determinadas competências no domínio específicos dos 

Equipamentos e Serviços do SNS, com especial incidência no planeamento desses equipamentos 

e das valências funcionais que neles serão disponibilizadas; 

♦ A transferência para os municípios de determinadas competências no domínio específico da 

Gestão das Instituições de Saúde. 

 

Nos restantes domínios modela-se a participação dos municípios em responsabilidades dos serviços do 

Ministério da Saúde, que poderão, de forma alternativa, ser exercidas por outras entidades, mediante 

contratualização. 

 

Por último, e tendo por base uma visão gradualista do processo de transferência de competências, esta 

assunção de responsabilidades pelos Municípios nestas áreas constituiria uma primeira fase. Outras se 
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poderão seguir, noutras matérias, em que a intervenção municipal possa constituir, comprovadamente, uma 

mais-valia significativa. 

 

Tem a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) defendido princípios basilares que devem ser 

considerados em qualquer transferência de competências e que, nesta área temática, são absolutamente 

preponderantes. A transferência de competências deve constituir-se como um processo exemplar de 

elevação da qualidade do serviço público prestado, aproximando-se o poder de gestão dos cidadãos, 

aumentando-se, assim, a eficácia e a eficiência, com uma melhor gestão dos recursos técnicos e financeiros.  

 

Por outro lado, qualquer transferência de competências para os municípios deve ter, à partida, a sua 

sustentabilidade financeira garantida, evitando-se desta forma qualquer inadequação ao nível do seu 

exercício futuro. 

 

As Assembleias Legislativas Regionais e as Associações de Municípios deverão articular a adopção destas 

propostas às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

 

Importa também ver qual o nível territorial em que melhor serão exercidas tais competências. Se o nível 

municipal é o adequado para muitas destas responsabilidades, algumas delas certamente poderão ser 

melhor exercidas por um nível supra-municipal, podendo algumas delas envolver as Juntas de Freguesia na 

sua gestão, de acordo com as condições específicas desses órgãos autárquicos, atendendo ao seu grau de 

proximidade com as populações. 
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1. OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DO SNS 

 

1.1 - ENQUADRAMENTO NORMATIVO 

 

A Lei de Bases da Saúde (Lei N.º 48/90, de 28 de Março, com as alterações subsequentes) estabelece na 

sua Base XII que o sistema de saúde é constituído pelo Serviço Nacional de Saúde e por todas as entidades 

públicas que desenvolvam actividades de promoção, prevenção e tratamento na área da saúde, vem como 

por todas as entidades privadas e por todos os profissionais livres que acordem a prestação de cuidados de 

saúde. 

 

A Lei Orgânica do Ministério da Saúde, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 212/2006, de 27 de Outubro, 

estabelece que este tem por missão definir a política nacional de saúde, exercer as correspondentes funções 

normativas e promover a respectiva execução e avaliar os resultados. 

 

O Ministério da saúde exerce, em relação ao Serviço Nacional de Saúde, funções de regulamentação, 

planeamento, financiamento, orientação, acompanhamento, avaliação, auditoria e inspecção. 

 

Os serviços do Ministério da Saúde têm, assim, responsabilidades ao nível do planeamento dos 

equipamentos, da sua construção, apetrechamento e manutenção.  

 

O Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Estatuto Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, 

com as alterações subsequentes, apela a uma participação dos municípios em vários dos seus órgãos. 

 

Por último, a Lei-Quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias locais (Lei n.º 

159/99, de 14 de Setembro), estabelece, nestes aspectos, como competências dos órgãos municipais: a 

participação na definição das políticas e das acções de saúde pública levadas a cabo pelas delegações de 

saúde concelhias; a participação no planeamento da rede de equipamentos de saúde concelhios; a 

construção, manutenção e apoio aos centros de saúde e a cooperação no sentido da compatibilização da 

saúde pública com o planeamento estratégico de desenvolvimento concelhio. 

 

1.2 -  ÂMBITO  

 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) abrange todas as instituições e serviços oficiais prestadores de cuidados 

de saúde dependentes do Ministério da Saúde. A rede nacional de prestação de cuidados de saúde abrange 

os estabelecimentos do SNS e os estabelecimentos privados e os profissionais em regime liberal com quem 

sejam celebrados contratos. 

 

Abrange, assim, um conjunto de equipamentos, dos quais se destacam os Hospitais e os Centros de Saúde. 
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1.3 - ENTIDADES ENVOLVIDAS E ACTUAIS RESPONSABILIDADES 

 

a) Ministério da Saúde: 

Ao Estado, através do Ministério da Saúde, compete: 

 

a) Planear e programar funcionalmente os equipamentos de saúde; 

b) Construir e remodelar as instalações dos centros de saúde e as unidades de saúde familiares; 

c) Manter as instalações dos centros de saúde e das unidades de saúde familiares e, ainda, dos 

chamados hospitais “concelhios”; 

d) A aquisição e o funcionamento de unidades móveis de cuidados de saúde. 

 

b) Municípios: 

Os municípios não detêm competências no âmbito da saúde. A sua intervenção restringe-se à:  

 

♦ Participação em órgãos consultivos do SNS; 

♦ Participação em órgãos de gestão, com carácter não executivo, do SNS. 

 

1.4 - RESPONSABILIDADES QUE DEVEM SER TRANSFERIDAS PARA AS CÂMARAS 

MUNICIPAIS 

 

Os municípios e os eleitos locais, enquanto representantes das populações, debatem-se com inúmeros 

problemas ao nível dos equipamentos de saúde que são disponibilizados e dos serviços que em concreto 

comporta cada infra-estrutura. 

 

Como atrás se referiu, a razão fundamental para a existência deste problema, prende-se com o facto destes 

não disporem de quaisquer atribuições e competências neste domínio. Estão limitados na sua capacidade de 

intervenção, não participando na definição das políticas. É certo que os Municípios as tentam influenciar, 

mas não são parte activa no processo nem têm quaisquer poderes de decisão.  

 

Por isso, um maior envolvimento dos municípios traduz-se numa mais valia que importa consignar. Desde 

logo, ao nível do planeamento e programação dos equipamentos, na definição das políticas locais de saúde 

e dos serviços a disponibilizar às populações. 

 

O conhecimento do território é hoje premissa fundamental nas questões do Planeamento e não existe 

nenhuma entidade que melhor o conheça do que os Municípios. Nunca, como agora, o estudo preciso da 

ocupação do solo, a nível concelhio, regional, ou mesmo nacional, se impôs com tamanha premência. 
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A necessidade de planificar investimentos, tendentes à implementação de infra-estruturas e equipamentos, 

tanto em municípios que apresentam deficiências e distorções graves, como numa perspectiva 

intermunicipal ou regional, pressupõe o desenvolvimento de um projecto de elaboração de cartas de 

equipamentos de saúde. 

 

Por outro lado, fruto da relação de proximidade, a intervenção municipal na construção e manutenção dos 

centros de saúde e suas extensões, bem como das unidades de saúde familiar, poderá trazer benefícios 

para as populações. 

 

Assim, preconiza-se: 

No âmbito do planeamento: 

 

A participação dos municípios no planeamento e programação dos equipamentos de saúde, na definição das 

políticas locais de saúde e serviços a disponibilizar às populações. A participação dos municípios na 

elaboração de Cartas regionais e de Cartas municipais de equipamentos de saúde, em que para além da 

programação dos equipamentos seja definido o programa funcional dos mesmos, isto é, quais as valências 

que irão ter. 

 

A Carta de Equipamentos de Saúde deverá efectuar o conhecimento exaustivo da realidade nacional, 

regional e local, articulando estes graus, contemplando os vários níveis de prestação de cuidados no que 

diz respeito às suas infra-estruturas e também aos meios complementares de diagnóstico e terapêutica 

necessários aos referidos cuidados. 

 

Permitir-se-á, assim, desta forma: 

♦ Melhorar a integração de cuidados de saúde; 

♦ Melhorar a cobertura geográfica; 

♦ Evitar duplicações desnecessárias entre investimentos públicos e não-públicos; 

♦ Optimizar o uso dos existentes;  

♦ Relocalizar equipamentos públicos redundantes, ou insuficientemente explorados, em instalações 

onde tenham melhor e mais eficiente utilização. 

 

Preconiza-se, assim, a consagração de parcerias entre os Municípios e o Ministério da Saúde para a 

elaboração das Cartas de Equipamentos, devendo as Câmaras Municipais ser agentes activos no processo.  

 

A Carta de Equipamentos de saúde deverá ser articulada com o Plano Director Municipal, salvaguardando a 

visão integrada da estratégia e opções municipais, culminando na sua integração como peça do PDM e 

assumindo a sua natureza vinculativa. Os processos em curso de revisão de PDM devem ser aproveitados 

para concretizar este princípio. 
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No âmbito da Construção: 

 

♦ A construção e remodelação das instalações dos centros de saúde e suas extensões, bem como 

das unidades de saúde familiar. 

 

No âmbito da Manutenção: 

 

♦ A manutenção das instalações dos centros de saúde e das e suas extensões, bem como das 

unidades de saúde familiar, e, ainda, dos chamados hospitais de Nível I (concelhios). 

 

No âmbito do Apoio: 

 

♦ A aquisição de unidades móveis de cuidados de saúde; 

♦ A participação na sua gestão. 

 

1.5 - RESPONSABILIDADES QUE DEVEM PERMANECER NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

 

Nesta matéria constituiriam responsabilidades da Administração Central: 

♦ O financiamento; 

♦ As orientações e normas técnicas para a construção;  

♦ Responsabilidades e despesas inerentes ao funcionamento. 

 

1.6 - CONDIÇÕES A TER EM CONTA 

 

Uma avaliação ao estado de conservação dos imóveis é uma condição indispensável para se determinar as 

condições do património já edificado e averiguar das necessidades de requalificação. 

 

De facto, há que consignar um modelo padrão que identifique as condições mínimas aceitáveis em termos 

de condições de edifícios para que posteriormente se façam accionar, se for caso disso, as cláusulas de 

compensação. 

 

Paralelamente terá que se ter em conta a manutenção necessária para os edifícios. 

 

As condições a ter em conta, em abstracto, são pois o estado do património e as condições da sua 

manutenção e as exigências advenientes das cartas de equipamentos. Justifica-se, assim, a definição de um 

modelo padrão que identifique as condições de conservação dos edifícios, de modo a que se possam 

equacionar os meios financeiros. 
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Paralelamente, deverá também equacionar-se a manutenção necessária para os edifícios que garanta e 

reponha as condições anteriores ao desgaste natural adveniente do seu uso, pelo que, atendendo à 

tipologia do edifício, deverá ser transferida uma verba anual para pequenas obras de reparação e de 

conservação. 

 

Por fim, importa proceder à calendarização da transferência destas competências. 

 

1.7 - FINANCIAMENTO 

 

Deverão ser tidas em conta, naquilo que for aplicável, as normas relativas ao Fundo Social Municipal, tendo 

em vista as transferências financeiras via Orçamento do Estado, e outros programas específicos para 

matérias não abrangidas pelo FSM e naquelas que resultem directamente de contratualização. 
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2. GESTÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE 

 

2.1 - ENQUADRAMENTO NORMATIVO 

 

A Lei de Bases da saúde, na sua Base XXXVI, estabelece que a gestão das unidades de saúde deve 

obedecer, na medida do possível, a regras de gestão empresarial e a lei pode permitir a realização de 

experiências inovadoras de gestão, submetidas a regras por ela fixadas. Pode também, nos termos da lei, 

ser autorizada a entrega, através de contratos de gestão, de hospitais ou centros de saúde do serviço 

Nacional de Saúde a outras entidades ou, em regime de convenção, a grupos de médicos. 

 

A Lei n.º 27/2002, de 8 de Novembro estabeleceu o Regime Jurídico da Gestão Hospitalar, que abrange os 

hospitais integrados na rede de prestação de cuidados de saúde, e que podem revestir diversas formas 

jurídicas, desde os estabelecimentos públicos às sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos. 

Os hospitais integrados na rede de prestação de cuidados de saúde compreendem os órgãos de 

administração, de fiscalização, de apoio técnico e de consulta. 

 

O Regime dos Hospitais do Sector Público Administrativo foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 188/2003, de 20 

de Agosto, enquanto que o Regime das Entidades Públicas Empresariais foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

93/2005, de 7 de Junho. Ao abrigo deste último regime foram criadas a Unidade Local de Saúde do Norte 

Alentejano e o Hospital de Santa Maria e de São João (Hospitais E.P.E.) 

 

Paralelamente, o Decreto-Lei n.º 157/99, de 10 de Maio, estabelece o regime de criação, organização e 

funcionamento dos centros de saúde, que têm como atribuições em geral, a promoção da saúde, 

designadamente através de acções de educação para a saúde e a prestação de cuidados de doença. 

 

A Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, (Lei-Quadro de transferência de atribuições e competências para as 

autarquias locais), estabelece, nestes aspectos, como competências dos órgãos municipais a participação 

nos órgãos consultivos dos estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde e a participação nos 

órgãos consultivos de acompanhamento e avaliação do SNS. 

 

2.2 - ÂMBITO  

 

O Serviço Nacional de Saúde é um conjunto ordenado e hierarquizado de instituições e de serviços oficiais 

prestadores de cuidados de saúde, no qual têm um papel preponderante as Administrações Regionais de 

Saúde.  
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Estas têm por missão garantir à população da respectiva área geográfica de intervenção o acesso à 

prestação de cuidados de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer 

cumprir o Plano Nacional de Saúde na sua área de intervenção. 

 

No âmbito das Administrações Regionais de Saúde funcionam os: 

 

1. Centros e Grupos Hospitalares/Hospitais; 

2. Centros de Saúde. 

 

O Serviço Nacional de saúde tem como objectivo a efectivação, por parte do Estado, da responsabilidade 

que lhe cabe na protecção da saúde individual e colectiva. 

 

O âmbito de actividade é a da Gestão das Instituições de Saúde, nos termos que se propõem no ponto 2.4. 

 

2.3 - ENTIDADES ENVOLVIDAS E ACTUAIS RESPONSABILIDADES 

 

a) Ministério da Saúde: 

 

O Ministério da Saúde tem, nomeadamente, as seguintes funções: 

 

♦ Definição da política nacional de saúde, responsável pela sua promoção, devendo vigiar a 

respectiva execução; 

♦ Promoção e garantia do acesso de todos os cidadãos a cuidados de saúde; 

♦ Promoção e defesa da saúde pública; 

♦ Prestação de cuidados de saúde; 

♦ Definição dos modelos de organização das instituições que operam no SNS. 

 

b) Municípios: 

 

A actual participação do Poder Local no sistema de saúde consubstancia-se na sua representação, por via 

directa ou indirecta, em órgãos de serviços do Ministério da Saúde. 

 

Os Municípios participam nos seguintes Órgãos Consultivos: 

♦ Conselhos Regionais de Saúde; 

♦ Comissões Concelhias de Saúde; 

♦ Conselhos Consultivos dos Centros de saúde; 

♦ Conselho Consultivo dos Hospitais do Sector Público Administrativo (SPA); 
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♦ Conselho Consultivo dos Hospitais de Santa Maria E.P.E. e de São João E.P.E. (participação do 

município onde se situa a sede do hospital, ou, no caso de centros hospitalares, de cada municípios 

onde se situem os respectivos estabelecimentos); 

♦ Conselho Consultivo da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E., (representante da 

Associação de municípios do Norte Alentejano). 

 

Participam também os Municípios nos seguintes órgãos de Administração: 

 

♦ Conselho de Administração dos Hospitais de Santa Maria E.P.E. e de São João E.P.E. (participação 

do município onde se situa a sede do hospital); 

♦ Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E.P.E. (Vogal proposto 

pela Associação de Municípios do Norte Alentejano). 

 

2.4 - RESPONSABILIDADES QUE DEVEM SER TRANSFERIDAS PARA AS CÂMARAS 

MUNICIPAIS 

 

Preconiza-se uma maior participação dos municípios, desde logo ao nível da gestão das instituições de 

saúde. Desde logo: 

 

♦ Participação dos municípios nos Conselhos de Administração dos hospitais EPE, integrando nele 

um representante dos municípios da sua área de influência, como vogal não executivo; 

♦ Participação dos municípios na gestão dos hospitais SPA, integrando nele um representante dos 

municípios da sua área de influência, como vogal não executivo; 

♦ Gestão municipalizada dos hospitais de nível 1 (concelhios) não integrados em centros 

hospitalares; 

♦ Participação dos municípios na gestão das unidades locais de saúde (centros de saúde, 

agrupamentos de centros de saúde e unidades de saúde familiar ou outras a criar); 

♦ Participação dos municípios nos conselhos consultivos dos Hospitais EPE de representantes do 

município da sede do hospital ou, no caso dos centros hospitalares, um por cada município;  

♦ Participação dos municípios nos conselhos consultivos dos Hospitais SPA de representantes do 

município da sede do hospital ou, no caso dos centros hospitalares, um por cada município. 

 

No que se relaciona com os Hospitais de nível 1, também apelidados de concelhios, preconiza-se uma 

negociação que utilize os conceitos de contratos-tipo e de definição de custos padrão. Os hospitais são os 

seguintes: 
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Hospitais de nível I actuais  

  
HOSPITAL NOSSA SRª CONCEIÇÃO (VALONGO) 
HOSPITAL DE JOSÉ LUCIANO DE CASTRO (ANADIA) 
HOSPITAL DO VISCONDE DE SALREU (ESTARRREJA) 
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO (OVAR) 
HOSPITAL ARCEB. JOÃO CRISÓSTOMO (CANTANHEDE) 
HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO (SEIA) 
HOSPITAL BERNARDINO LOPES OLIVª (ALCOBAÇA) 
HOSPITAL DE S. PEDRO GONÇALVES TELMO (PENICHE) 
HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL 
HOSPITAL CÂNDIDO DE FIGUEIREDO (TONDELA) 
 

 

Assim, deverá possibilitar-se que o Município onde se encontra implantado o equipamento possa proceder à 

sua gestão, mediante uma matriz genérica que fixe as condições, a estabelecer entre o Governo e a ANMP, 

nomeadamente tendo por referência o referido nos pontos anteriores. Esta opção do Município pode 

envolver a auscultação e/ou a elaboração de parcerias, ou ainda a defesa de entrega da gestão às IPSS.  

 

2.5 - RESPONSABILIDADES QUE DEVEM PERMANECER NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

 

Permanecerão na Administração Central as responsabilidades actuais, uma vez que a participação dos 

Municípios se fará somente em termos não executivos ou nos conselhos consultivos (salvo no que respeita 

aos hospitais de Nível 1). 

 

2.6 - CONDIÇÕES A TER EM CONTA 

 

Defende-se uma maior operacionalidade do papel dos órgãos consultivos (hoje desvalorizado), que devem, 

indubitavelmente, ter funções mais actuantes ao nível do aconselhamento estratégico dos órgãos de gestão. 

 

Deverá também haver uma articulação das reformas com implicações no território que estão a ser 

desenvolvidas pelo Ministério da Saúde aos modelos propostos pelo Ministério da Administração Interna, 

que têm por base as NUT III ou os seus múltiplos, uma vez que as acções de desconcentração do Ministério 

da Saúde não estão, aparentemente, a conformar-se com tal modelo espacial. 

 

2.7 - FINANCIAMENTO 

 

No caso de se concretizar a gestão dos Hospitais de Nível I o financiamento deve ser assegurado através da 

definição de custos-padrão e recorrendo a contratos tipificados. 
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2.8 - IMPLICAÇÕES NO ÂMBITO DO EXERCÍCIO DE OUTRAS COMPETÊNCIAS 

 

Havendo uma maior participação dos municípios no planeamento e programação dos equipamentos de 

saúde, na construção e remodelação das instalações dos centros de saúde e das unidades de saúde 

familiares e na manutenção das instalações dos centros de saúde e das unidades de saúde familiares e, 

ainda, dos chamados hospitais “concelhios”, faz todo o sentido haver uma cada vez maior participação na 

gestão das Instituições. 
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3. SAÚDE PÚBLICA 

 

3.1 - ENQUADRAMENTO NORMATIVO 

 

A reforma empreendida em 1971 relativa à organização do Ministério da Saúde visou o estabelecimento de 

um Serviço Nacional de Saúde baseado numa estrutura hierarquizada de prestadores de cuidados a toda a 

população, tendo por base uma rede de centros de saúde. Os serviços de saúde pública assumiam âmbito 

distrital e concelhio, neste último caso com a criação de centros de saúde concelhios, dirigidos pelo 

Delegado de Saúde, coadjuvado por subdelegados de saúde. 

 

Estes Delegados de Saúde tinham funções de política sanitária, acumulando posteriormente funções na área 

da administração da saúde, competindo-lhe recolher a informação necessária para formular o diagnóstico da 

situação de saúde da população e planear as intervenções daí decorrentes. 

 

A Lei de Bases da Saúde (Lei N.º 48/90, de 28 de Março) consubstancia uma evolução no conceito, que 

passa de autoridade sanitária para o de autoridade de saúde, sendo as funções de Autoridade de Saúde 

independentes das de natureza operativa dos serviços de saúde, isto é, a intervenção do Estado na defesa 

da Saúde da população deveria ser exercida livremente a montante da prestação dos cuidados de saúde. 

 

O Decreto-Lei n.º 336/93, de 29 de Setembro, que preceituou sobre a nomeação, competência e 

funcionamento das entidades que exercem o poder de autoridade de saúde, acaba definitivamente com o 

conceito de funções sanitaristas e ambientalistas das Autoridades de Saúde, atribuindo-lhes funções no 

âmbito da vigilância e controlo dos determinantes da saúde, da promoção e protecção da saúde e da 

investigação epidemiológica. 

 

A Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro (Lei-Quadro de transferência de atribuições e competências para os 

municípios), refere como responsabilidade dos órgãos municipais a participação na definição das políticas e 

das acções de saúde pública levadas a cabo pelas delegações de saúde concelhias. 

 

3.2 - ÂMBITO  

 

As Autoridades de Saúde exercem o poder de intervenção do Estado na defesa da saúde pública, na 

prevenção da doença e promoção e manutenção da saúde, pela prevenção dos factores de risco e controlo 

de situações susceptíveis de causarem ou acentuarem prejuízos graves à saúde da pessoa ou dos 

aglomerados populacionais. 

 

Exercem também as Autoridades de Saúde o poder relativo à sanidade internacional. 
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Para o exercício de tais competências, as Autoridades de Saúde situam-se a nível nacional, regional e 

municipal. 

 

3.3 - ENTIDADES ENVOLVIDAS E ACTUAIS RESPONSABILIDADES 

 

a) Ministério da Saúde: 

Através das Autoridades de Saúde, o Estado exerce as suas competências relativas à vigilância das decisões 

dos órgãos e dos serviços em matéria de saúde pública, podendo suspendê-las quando as considerem 

prejudiciais à saúde das pessoas ou dos aglomerados populacionais. Em especial, compete-lhes promover a 

investigação em saúde e a vigilância epidemiológica; vigiar o nível sanitário dos aglomerados populacionais, 

dos serviços, estabelecimentos e locais de utilização colectiva e determinar as medidas correctivas 

necessárias à defesa da saúde pública; ordenar a suspensão de actividade ou o encerramento dos serviços, 

estabelecimentos e locais que funcionem em situações de grave risco para a saúde pública; desencadear o 

internamento ou a prestação compulsiva de cuidados de saúde a indivíduos em situação de prejudicarem a 

saúde pública; exercer a vigilância sanitária das fronteiras. 

 

Os Delegados Concelhios de Saúde, para além da elaboração do relatório anual sobre o estado sanitário do 

município, exercem um enorme conjunto de responsabilidades que se cruzam ou entrecruzam com 

competências municipais. Desde logo, as que se referem à participação na vistoria para efeitos do 

licenciamento da utilização nas edificações; ao parecer sobre os projectos de instalação ou alteração vários 

estabelecimentos, industriais, hotéis, etc.; a fiscalização de determinados estabelecimentos, podendo 

determinar o seu encerramento ou a adopção de medidas correctivas; a verificação da observância das 

disposições legais respeitantes à higiene e saúde nos locais de trabalho e a verificação dos óbitos ocorridos, 

emitindo atestados médico-sanitários referentes às transladações, fiscalizando a observância das leis e dos 

regulamentos sobre inumações e exumações. 

 

Para além destes aspectos, outros domínios mais específicos da Saúde Pública – qualidade de vida das 

populações, promoção da saúde, prevenção da doença - , são áreas tradicionais da intervenção as 

Autoridades de Saúde. Desde logo no que se refere aos programas de promoção da saúde, a intervenção 

nos determinantes da saúde, nomeadamente nos estilos de vida e padrões de comportamento. 

 

b) Municípios: 

No domínio específico da saúde pública os municípios não detêm competências. Exercem, no entanto, 

competências que se relacionam com as das autoridades de Saúde, designadamente ao nível do 

licenciamento e fiscalização de determinados equipamentos e de certas actividades. 
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Vários municípios dispõem também de Comissões de (In)Salubridade, cujas responsabilidades muitas vezes 

levam a conflitos positivos ou negativos de competências com as Autoridades de Saúde. 

 

3.4 - RESPONSABILIDADES QUE DEVEM SER TRANSFERIDAS PARA AS CÂMARAS 

MUNICIPAIS. 

 

a) Face às especificidades de que se revestem as competências dos Delegados de Saúde, enquanto 

Autoridade de Saúde Pública, não é defensável, porque daí não resultam benefícios para as populações, a 

transferência de tais competências para os municípios. As funções de Autoridade de Saúde consistem no 

exercício do poder de intervenção do Estado na defesa da saúde pública e nos poderes relativos à Sanidade 

Internacional. Ora, a divisão de competências neste âmbito originaria confusões. Tal poder deve manter-se 

no Estado, dependendo hierarquicamente do Ministro da Saúde. 

 

Não faz, assim, sentido transferir determinadas competências dos Delegados de Saúde para as Câmaras 

Municipais, uma vez que: 

 

♦ No momento, em diversas matérias, as competências tradicionais dos municípios, no que concerne 

à fiscalização, estão a ser redefinidas e redesenhadas; 

♦ As Câmaras Municipais são as entidades licenciadoras ou autorizadoras das construções. Não faz, 

assim, sentido transferir competências dos Delegados de Saúde para dar pareceres ou participar 

em vistorias, quando as Câmaras Municipais já detêm as mais amplas competências em tais 

âmbitos.  

♦ Há organismos e entidades com competências específicas ao nível da fiscalização das instalações e 

da segurança alimentar, designadamente a ASAE, não devendo haver uma proliferação de 

fiscalizações. 

 

Preconiza-se também nesta temática a cessação das competências actualmente exercidas pelos Delegados 

de Saúde nos processos de viabilidade/ instalação, construção e licenciamento municipal, (restauração e 

estabelecimentos de bebidas, Hotéis e outros estabelecimentos de hospedagem, piscinas colectivas e 

recintos de diversão aquática, parques de campismo e acampamentos ocasionais, estabelecimentos de 

comercialização de produtos alimentares, aviários, explorações suinícolas e outros estabelecimentos 

pecuários, fabrico e armazenamento de produtos explosivos, cemitérios e inumações e exumações). Com 

efeito, defende-se um novo paradigma de licenciamento municipal, com a responsabilização dos técnicos e 

dos responsáveis construtivos, não fazendo sentido, assim, a manutenção de tais competências por parte 

dos Delegados de Saúde. 

 

Manter-se-iam somente as suas competências em matéria de fiscalização e a sua intervenção sancionatória. 
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b) Tal não obsta, no entanto, que em matérias em que as actividades das Autoridades de Saúde e dos 

municípios se cruzem, deva haver uma concertação, designadamente no que se refere às queixas e 

reclamações dos munícipes quanto às questões de insalubridade. 

 

c) Algumas das áreas tradicionais de intervenção dos serviços de saúde pública deverão ser alvo de 

intervenção dos Municípios. Com efeito, o carácter multifactorial de forte pendor social de alguns problemas 

de saúde pede a intervenção dos municípios, quer pelo seu papel agregador dos vários intervenientes, que 

pela sua capacidade de liderança, quer pela sua proximidade às populações.  

 

Estas razões levam a que a intervenção dos municípios seja importante na manutenção e na melhoria do 

nível de saúde da população. Preconiza-se, assim, uma participação dos Municípios nos determinantes da 

saúde, nomeadamente nos estilos de vida e padrões de comportamento. Tal intervenção nestes sectores 

deve ser feita de forma integrada e complementar. A intervenção dos Municípios traduzir-se-á em: 

 

a) Participação no diagnóstico de situação da saúde pública municipal; 

b) Participação na programação e avaliação de programas e projectos na perspectiva da 

redução dos problemas ligados às doenças cardio-vasculares, cancro, obesidade, doenças 

respiratórias, etc., e no aumento dos níveis de saúde; 

c) Colaboração na definição de programas de promoção de saúde e prevenção da doença 

de âmbito concelhio, como por exemplo a qualidade do ar, da água e da habitação; 

d) Colaboração na execução de programas de promoção de saúde e prevenção da doença, 

como por exemplo alcoolismo e toxicodependência, acidentes de viação e domésticos, 

violência doméstica e obesidade, assim como programas de promoção da actividade 

física e de segurança alimentar, nomeadamente ao nível da informação/ educação e 

formação de sectores específicos da população (professores, auxiliares de acção 

educativa, auxiliares de lares, etc). 

 

Para o desenvolvimento de tais responsabilidades, defende-se a criação de uma Comissão Municipal de 

Saúde Comunitária, que funcionará na directa dependência do Presidente da Câmara, com respeito pela 

dependência técnica e hierárquica dos representantes dos organismos constituintes. 

 

Esta Comissão Municipal será composta por representantes do Município e dos Serviços de Saúde Pública. 

Sempre que necessário, poderiam ser chamados a integrar esta Comissão representantes de outras 

entidades com competências no licenciamento/gestão das actividades em causa (Ministério da Economia e 

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas). 

 

A Comissão deve ter as seguintes competências:  
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1. Apreciar e aprovar o diagnóstico de situação da saúde pública municipal; 

2.  Aprovar e propor o desenvolvimento de programas de promoção de saúde e prevenção da 

doença; 

3. Aprovar e propor o desenvolvimento de respostas adequadas que diminuam os efeitos de 

condições climáticas extremas na saúde pública, com especial enfoque em grupos mais 

vulneráveis como idosos e crianças; 

4. Aprovar e propor o desenvolvimento actividades promotoras de ambientes saudáveis; 

5. Apreciar as queixas e reclamações dos munícipes quanto às questões de insalubridade, 

propondo à entidade administrativa o levantamento do processo de contra-ordenação. 

 

As tarefas resultantes das decisões da Comissão Municipal de Saúde Comunitária serão desenvolvidas pelas 

entidades com competências legais para o efeito, ou, então, de forma alternativa, por outras entidades, 

mediante contratualização. 

 

3.5 - RESPONSABILIDADES QUE DEVEM PERMANECER NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

 

Manter-se-ão como responsabilidades da Administração Central as competências dos Delegados de Saúde, 

enquanto Autoridade de Saúde Pública, com as suas responsabilidades tradicionais, defendendo-se, no 

entanto, como atrás se referiu, que a sua participação em diversas matérias ligadas à urbanização e à 

edificação deverá deixar de ter consagração legal, assumindo-se tal na revisão em curso do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações posteriores. 

 

No que respeita à temática da educação e promoção da saúde, preconiza-se a participação dos Municípios, 

no âmbito da Comissão Municipal de Saúde Comunitária, no diagnóstico de situação (identificação de 

problemas e necessidades de saúde), e na proposição de medidas e respostas aos problemas. 

 

3.6 - CONDIÇÕES A TER EM CONTA 

 

As actuais competências dos delegados de Saúde podem ser redesenhadas se e na medida em que possam 

ser articuladas com os princípios que a ANMP tem defendido para diversas matérias, e também nesta em 

particular: a total responsabilização dos técnicos que subscrevem os projectos. 

 

3.7 – FINANCIAMENTO 

 

O financiamento deverá ser obtido via Fundo Social Municipal, e outras que se venham a considerar. No FSE 

estão previstas “As despesas de funcionamento de programas de promoção da saúde desenvolvidos em 

centros de saúde e escolas (alínea f)”. 
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Importa assegurar também que as verbas a transferir correspondam aos custos efectivos do exercício das 

competências em causa, desde logo os custos de estrutura associados à sua gestão (de ordem espacial, 

logística, mobiliário, equipamentos, etc.). 
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4. CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS 

 

4.1 - ENQUADRAMENTO NORMATIVO 

 

O Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 de Junho, criou a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de 

saúde e apoio social a idosos e pessoas em situação de dependência, destinando-se tal Rede a colmatar um 

dos principais problemas do sistema de saúde. 

 

A constituição, organização e funcionamento das equipas que asseguram a coordenação da rede a nível 

regional e local foi alvo do Despacho n.º 19 040/2006, de 3 de Agosto, referindo-se que a rede é 

coordenada a nível nacional e organiza-se em dois níveis territoriais de operacionalização, o regional e o 

local. 

 

A Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, (Lei-Quadro de transferência de atribuições e competências para as 

autarquias locais), estabelece, nestes aspectos, como competências dos órgãos municipais a participação na 

prestação de cuidados de saúde continuados no quadro do apoio social à dependência, em parceria com a 

Administração Central e outras instituições locais. 

 

4.2 - ÂMBITO  

 

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados tem por objectivo a prestação de cuidados 

continuados integrados a pessoas que, independentemente da idade, se encontrem em situação de 

dependência e necessitem de cuidados de saúde ou de apoio social. 

 

A Rede é constituída por unidades e equipas de cuidados continuados de saúde, e ou apoio social, e de 

cuidados e acções paliativas, com origem nos serviços comunitários de proximidade, abrangendo os 

Hospitais, os centros de saúde, os serviços distritais e locais da segurança social, a Rede Solidária e as 

Autarquias Locais. 

 

Visa-se o desenvolvimento de estruturas funcionais de proximidade que melhor possam servir os cidadãos, 

assentando em parcerias formais entre instituições locais de saúde, de segurança social e outras 

comunitárias – constituídos por USF/centros de saúde, serviços locais de segurança social, autarquias locais 

e outros serviços públicos, sociais e privados de apoio comunitário – para colaboração na prestação de 

cuidados continuados integrados. 
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A Rede baseia-se num modelo de intervenção que prevê diferentes tipos de unidades e equipas para a 

prestação de cuidados de saúde e ou de apoio social. Assenta, designadamente, nas seguintes bases de 

funcionamento:  

 

♦ Intercepção com os diferentes níveis de cuidados de saúde e articulação prioritária com os 

diversos serviços e equipamentos do sistema de segurança social; 

♦ Coordenação entre os diversos sectores e recursos locais. 

 

4.3 - ENTIDADES ENVOLVIDAS E ACTUAIS RESPONSABILIDADES 

 

a) Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 

 

Os cuidados continuados integrados incluem-se no Serviço Nacional de Saúde e no Sistema de Segurança 

Social, sendo estes os Ministérios com responsabilidades a tal nível. 

 

b) Municípios: 

 

Os Municípios participam nas Equipas Coordenadoras Locais, que são constituídas por técnicos do sector da 

saúde (um médico e um enfermeiro), do sector da segurança social (um assistente social) e, sempre que 

necessário, um técnico da autarquia local, designado pelo Presidente da Câmara Municipal. 

 

c) Sector Social 

 

O sector social é dos principais agentes na prestação de cuidados a pessoas em situação de dependência. 

 

4.4 - RESPONSABILIDADES QUE DEVEM SER TRANSFERIDAS PARA AS CÂMARAS 

MUNICIPAIS 

 

Preconiza-se uma participação dos municípios na definição dos programas de cuidados continuados 

integrados de saúde de âmbito municipal/intermunicipal, devidamente enquadrados na acção dos Conselhos 

Locais de Acção Social (CLAS) e do que venha a ser o planeamento dos equipamentos de saúde, carecendo 

de deliberação municipal a aprovação da concretização no terreno dos respectivos estabelecimentos, 

assumindo-se, por tal via, a co-responsabilização nesta matéria. 

 

4.5 - RESPONSABILIDADES QUE DEVEM PERMANECER NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

 

Pressupondo a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados a criação e instituição de um modelo de 

intervenção integrado e articulado de saúde e segurança social, envolvendo a participação e colaboração de 
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diversos parceiros, o Estado continuará com as actuais funções, sendo, nomeadamente, o principal 

incentivador. 

 

4.6 - CONDIÇÕES A TER EM CONTA 

 

Com a média da esperança de vida a aumentar significativamente, e com um cada vez maior 

envelhecimento da população, os problemas tenderão, inevitavelmente, a agravar-se, sendo necessário 

estabelecer mecanismos de actualização. 

 

4.7 FINANCIAMENTO 

♦ Fundo Social Municipal; 

♦ Programas específicos. 

 

 


