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 A INICIATIVA  

 

Os proponentes começam por referir que o atual Estatuto Nacional do Serviço Nacional 

de Saúde (SNS), aprovado pelo Governo: i) denota uma orientação política que não 

resolve os principais problemas do SNS; ii) revela o  intuito de restringir o alcance da 

Lei de Bases da Saúde aprovada em 2019; iii) permite uma maior entrega de cuidados 

de saúde aos «grupos económicos»; iv) prevê a integração de prestadores privados no 

SNS; v) mantém a desvalorização dos trabalhadores da saúde; vi) inclui um indefinido 

regime de dedicação plena; vii) mantém a possibilidade de prática irrestrita de horas 

extraordinárias, sem acautelar os direitos dos trabalhadores da saúde; vii) consolida a 

subversão do carácter universal do SNS e, viii) abre a possibilidade de subsidiação dos 

cuidados primários de saúde pelas autarquias, através da prestação de serviços ao 

Agrupamento de Centros de Saúde (ACES).  

 

Neste sentido, defendem a introdução de medidas de resposta aos problemas que o 

SNS enfrenta atualmente, nomeadamente: retomar as formulações estabelecidas na Lei 

de Bases da Saúde  no que tange o carácter supletivo e temporário de recurso aos 

privados; eliminar a possibilidade de entrega de Unidades de Saúde Familiares a 

entidades externas ao SNS; rejeitar a criação de uma nova Direção Executiva; preferir 

o reforço das competências da atual Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 

(ACSS), a qual seria designada «Administração Central do Serviço Nacional de Saúde 

(ACSNS)», introduzir uma relevante valorização dos trabalhadores da saúde; preconizar 

a transição das estruturas hospitalares para o setor público administrativo e determinar 

a eleição do Presidente do Conselho de Administração dos Hospitais e do Diretor 

Executivo dos ACES. 

 

A iniciativa legislativa tem 7 artigos: o primeiro estabelece o seu objeto, o segundo 

elenca as preconizadas alterações ao Decreto-Lei n.º 52/2022, de 4 de agosto, o terceiro 

determina os aditamentos propostos ao Decreto-Lei n.º 52/2022, de 4 de agosto, o 

quarto estabelece a alteração ao Decreto-Lei n.º 298/2007 de 22 de agosto, o quinto 

estabelece a revogação do Decreto-Lei n.º 61/2022, de 23 de setembro e os artigos a 

revogar do Decreto-Lei n.º 52/2022, de 4 de agosto, o sexto determina a republicação 
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do Decreto-Lei n.º 52/2022, de 4 de agosto e o sétimo estabelece a sua entrada em 

vigor. 

 

 APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS, REGIMENTAIS E 
FORMAIS  

 
• Conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais 

A iniciativa em apreciação é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista 

Português (PCP), ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição da 

República Portuguesa (Constituição) e do n.º 1 do artigo 119.º do Regimento da 

Assembleia da República (Regimento),1 que consagram o poder de iniciativa da lei. 

Trata-se de um poder dos Deputados, por força do disposto na alínea b) do artigo 156.º 

da Constituição e na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento, bem como dos grupos 

parlamentares, por força do disposto na alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da Constituição 

e da alínea f) do artigo 8.º do Regimento. 

Observa o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 123.º do Regimento e assume a forma 

de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 119.º do Regimento. 

A iniciativa encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz 

sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição de motivos, 

cumprindo os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º do Regimento. 

Observa igualmente os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no n.º 1 do artigo 

120.º do Regimento, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os princípios 

nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na 

ordem legislativa. 

Apesar de a redação proposta pelo projeto de lei para os artigos 16.º e 20.º do Decreto-

Lei n.º 52/2022, de 4 de agosto, poder aumentar despesas previstas no Orçamento do 

Estado, o artigo 7.º difere a produção de efeitos financeiros para a lei de Orçamento do 

Estado posterior à sua publicação, mostrando-se assim acautelado o limite à 

apresentação de iniciativas previsto no n.º 2 do artigo 167.º da Constituição e, 

 
1 Textos consolidados da Constituição e do Regimento disponíveis no sítio da Internet da Assembleia da 
República. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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igualmente, no n.º 2 do artigo 120.º do Regimento, designado «lei-travão». 

O projeto de lei em apreciação deu entrada a 29 de novembro de 2022, acompanhado 

da respetiva ficha de avaliação prévia de impacto de género. De referir que o autor 

substituiu o texto do projeto de lei a 14 de dezembro, data em que foi admitido e baixou 

na generalidade à Comissão de Saúde (9.ª), em conexão com a Comissão de 

Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local (13.ª), por despacho 

do Presidente da Assembleia da República. Foi anunciado na sessão plenária do dia 

seguinte. 

 

 Verificação do cumprimento da lei formulário 

O título da presente iniciativa legislativa - «Altera o Estatuto do Serviço Nacional de 

Saúde (Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 52/2022, de 4 de agosto)» - traduz 

sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º 

da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro (lei formulário).2 

A iniciativa pretende alterar o Decreto-Lei n.º 52/2022, de 4 de agosto, 3 que aprova o 

Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, e o Decreto-Lei n.º 298/2007, de 22 de agosto, 

que estabelece o regime jurídico da organização e do funcionamento das unidades de 

saúde familiar (USF) e o regime de incentivos a atribuir a todos os elementos que as 

constituem, bem como a remuneração a atribuir aos elementos que integrem as USF de 

modelo B, e na norma sobre o objeto, elenca a informação prevista no n.º 1 do artigo 6.º 

da lei formulário.4 

Apesar de o artigo 6.º dispor que o Decreto-Lei n.º 52/2022, de 4 de agosto, é 

republicado, o autor não promoveu a sua republicação em anexo. Caso o legislador 

pretenda aprovar esta norma de republicação, no âmbito da faculdade prevista na alínea 

b) do n.º 4 do artigo 6.º da lei formulário, o respetivo anexo deverá ser aprovado e 

aditado em sede de especialidade, de modo a constar do texto sujeito a votação final 

global. 

 
2 Texto consolidado da lei formulário disponível no sítio da Internet da Assembleia da 
República. 
3 Diploma disponível no sítio da Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as referências 
legislativas são feitas para este portal oficial, salvo indicação em contrário. 
4 «Os diplomas que alterem outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida 
e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas 
alterações, ainda que incidam sobre outras normas.» 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338774e6a426a4d4752685a693032597a6b774c54517a5a6d45744f446b344d4330304d545134596d526b4d546c6b5a6a41756347526d&fich=060c0daf-6c90-43fa-8980-4148bdd19df0.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/PublicacaoIdentificacaoFormulariosDiplomas_Simples.pdf
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/52/2022/08/04/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/298/2007/08/22/p/dre/pt/html
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Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da lei formulário. 

No que respeita ao início de vigência, o artigo 7.º deste projeto de lei estabelece que a 

sua entrada em vigor ocorrerá no dia seguinte ao da sua publicação, mostrando-se 

assim conforme com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, segundo o qual 

os atos legislativos «entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, 

o início de vigência verificar-se no próprio dia da publicação». 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em análise não nos suscita outras 

questões no âmbito da lei formulário. 

 

 Conformidade com as regras de legística formal 

A elaboração de atos normativos da Assembleia da República deve respeitar as regras 

de legística formal constantes do Guia de legística para a elaboração de atos 

normativos, 5  por forma a garantir a clareza dos textos normativos, mas também a 

certeza e a segurança jurídicas.  

O título da presente iniciativa legislativa pode ser objeto de aperfeiçoamento formal, em 

sede de apreciação na especialidade ou em redação final, de modo a conter a 

informação sobre a alteração ao Decreto-Lei n.º 298/2007, de 22 de agosto, e a 

revogação do Decreto-Lei n.º 61/2022, de 23 de setembro, dado que, segundo as regras 

de legística formal, o título de um ato de alteração deve referir o ato alterado 6 e «as 

vicissitudes que afetem globalmente um ato normativo» tais como «revogações 

expressas de todo um outro ato».7 

Quanto ao artigo de aplicação da lei no tempo (artigo 7.º), sugere-se que o mesmo seja 

dividido de forma a autonomizar a norma de entrada em vigor da de produção de efeitos. 

 
5 Documento disponível no sítio da Internet da Assembleia da República. 
6 DUARTE, David [et al.] – Legística: perspectivas sobre a concepção e redacção de actos 
normativos. Coimbra : Almedina, 2002. P. 201.  
7 DUARTE, David [et al.] – Legística: perspectivas sobre a concepção e redacção de actos 
normativos. Coimbra : Almedina, 2002. P. 203. 

https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Documents/AR_Regras_Legistica.pdf
https://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Documents/AR_Regras_Legistica.pdf
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/61/2022/09/23/p/dre/pt/html
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A iniciativa em apreço não nos suscita outras questões pertinentes no âmbito da 

legística formal, na presente fase do processo legislativo, sem  prejuízo da análise mais 

detalhada a ser efetuada no momento da redação final. 

 
 ENQUADRAMENTO JURÍDICO NACIONAL  

 

Nos termos do n.º 1 do artigo 64.º8 da Constituição , «todos têm direito à proteção da 

saúde e o dever de a defender e promover». Estabelece, ainda, a alínea a) do n.º 2 do 

mesmo artigo e diploma que aquele direito é realizado, nomeadamente, «através de um 

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

e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito». Acrescentam as alíneas a), b) e d) 

do n.º 3 que incumbe prioritariamente ao Estado «garantir o acesso de todos os 

cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados da medicina 

preventiva, curativa e de reabilitação»; «garantir uma racional e eficiente cobertura de 

todo o país em recursos humanos e unidades de saúde»; e «disciplinar e fiscalizar as 

formas empresariais e privadas da medicina, articulando-as com o serviço nacional de 

saúde, por forma a assegurar, nas instituições de saúde públicas e privadas, adequados 

padrões de eficiência e de qualidade». 

 

No desenvolvimento das supracitadas normas constitucionais e pela Lei n.º 56/79, de 

15 de setembro9,10,11 foi criado o SNS, com o objetivo de prestar cuidados globais de 

saúde a toda a população (artigo 2.º). O seu acesso é gratuito e garantido a todos os 

cidadãos, independentemente da sua condição económica e social (n.º 1 do artigo 4.º e 

artigo 7.º), garantia que compreende todas as prestações abrangidas pelo SNS e não 

sofre restrições, salvo as impostas pelo limite de recursos humanos, técnicos e 

financeiros disponíveis e envolve todos os cuidados integrados de saúde (artigo 6.º).  

 
8  Texto consolidado retirado do portal na Internet da Assembleia da República. Todas as 
referências à Constituição são feitas para o referido portal. Consultas efetuadas a 19/12/2022. 
9 Versão consolidada. A Lei n.º 56/79, de 15 de setembro, foi alterada pelos Decretos-Leis n.os 
254/82, de 29 de junho, e 361/93, de 15 de outubro. Ver, ainda, o acórdão n.º 39/84. 
10 Trabalhos preparatórios. Todas as referências a trabalhos preparatórios são feitas para o 
portal na Internet da Assembleia da República, salvo indicação em contrário. Consultas 
efetuadas a 19/12/2022. 
11 Texto consolidado retirado do sítio na Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as 
referências legislativas são feitas para este portal oficial, salvo indicação em contrário. Consultas 
efetuadas a 19/12/2022. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art64
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/75088180/201803231413/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/75088180/201803231413/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/75088180/201803231413/73316629/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/75088180/201803231413/73316631/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/75088180/201803231413/73316634/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/75088180/201803231413/73316633/diploma/indice?p_p_state=maximized
http://dre.pt/pdf1s/1979/09/21400/23572363.pdf
https://dre.pt/application/file/a/395578
https://dre.pt/application/file/a/668616
https://dre.pt/application/file/a/384958
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=13478
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Também em aplicação dos preceitos constitucionais e em anexo à Lei n.º 95/2019, de 

4 de setembro12, foi aprovada a Lei de Bases da Saúde, prevendo o n.º 4 da Base 1 que 

o «Estado promove e garante o direito à proteção da saúde através do Serviço Nacional 

de Saúde, dos Serviços Regionais de Saúde e de outras instituições públicas, centrais, 

regionais e locais». Determinam, ainda, as Bases 6 e 25 que a «responsabilidade do 

Estado pela realização do direito à proteção da saúde efetiva-se primeiramente através 

do SNS e de outros serviços públicos, podendo, de forma supletiva e temporária, ser 

celebrados acordos com entidades privadas e do setor social, bem como com 

profissionais em regime de trabalho independente, em caso de necessidade 

fundamentada»; e que tendo «em vista a prestação de cuidados e serviços de saúde a 

beneficiários do SNS, e quando o SNS não tiver, comprovadamente, capacidade para 

a prestação de cuidados em tempo útil, podem ser celebrados contratos com entidades 

do setor privado, do setor social e profissionais em regime de trabalho independente, 

condicionados à avaliação da sua necessidade». 

 

Sobre os profissionais de saúde, os n.os 1 e 3 da Base 28 estabelecem que estes são 

«os trabalhadores envolvidos em ações cujo objetivo principal é a melhoria do estado 

de saúde de indivíduos ou das populações, incluindo os prestadores diretos de cuidados 

e os prestadores de atividades de suporte», trabalhadores que têm «direito a aceder à 

formação e ao aperfeiçoamento profissionais, tendo em conta a natureza da atividade 

prestada, com vista à permanente atualização de conhecimentos». Cumpre mencionar, 

por fim, a Base 29 que estabelece que «todos os profissionais de saúde que trabalham 

no SNS têm direito a uma carreira profissional que reconheça a sua diferenciação, 

devendo o Estado promover uma política de recursos humanos que garanta, a 

estabilidade do vínculo aos profissionais, o combate à precariedade e à existência de 

trabalhadores sem vínculo, o trabalho em equipa, multidisciplinar e de 

complementaridade entre os diferentes profissionais de saúde e a sua formação 

profissional contínua e permanente», valorizando, assim, «a dedicação plena como 

regime de trabalho dos profissionais de saúde do SNS e podendo, para isso, estabelecer 

incentivos». 

 

 
12 Trabalhos preparatórios. 

https://dre.pt/application/file/a/124418384
https://dre.pt/application/file/a/124418384
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21918
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Em conformidade com o disposto na Lei Fundamental e na Lei de Bases da Saúde, o 

Estado promove e «garante o acesso de todos os cidadãos aos cuidados de saúde nos 

limites dos recursos humanos, técnicos e financeiros disponíveis». Assim sendo, a 

política de saúde visa, «como objetivo fundamental, entre outros, a igualdade dos 

cidadãos no acesso aos cuidados de saúde, independentemente da sua condição 

económica e do local onde residam, bem como a equidade na distribuição de recursos 

e na utilização de serviços, incluindo as pessoas privadas de liberdade, menores 

institucionalizados e outros cidadãos sob tutela da justiça e os refugiados relativamente 

à prestação de cuidados de que necessitem»13. Com este fim foi aprovado o Decreto-

Lei n.º 44/2017, de 20 de abril, que criou o Sistema Integrado de Gestão do Acesso, 

com os objetivos de acompanhamento, controlo e gestão integrados do acesso ao SNS, 

bem como de possibilitar uma visão global e transparente do percurso do utente na 

procura da prestação de cuidados de saúde. Para o efeito aditou o artigo 27.º-A à Lei 

n.º 15/2014, de 21 de março14,15 (versão consolidada), diploma que consagra os direitos 

e deveres do utente dos serviços de saúde e define os termos a que deve obedecer a 

Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos Utentes do SNS. 

 

De acordo com o previsto no n.º 3 da Base 20 da Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro, «o 

SNS dispõe de estatuto próprio, tem organização regionalizada e uma gestão 

descentralizada e participada», tendo o Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro16 

(versão consolidada), concretizado o quadro de transferência de competências para os 

órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da saúde, e 

determinado a transferência para os municípios das competências de gestão e 

execução dos serviços de apoio logístico das unidades funcionais dos ACES que 

integram o SNS, excluindo-se, porém, todos os serviços de apoio logístico relacionados 

com equipamentos médicos, que se mantêm na esfera da Administração central. 

 

 
13 Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 44/2017, de 20 de abril. 
14 A Lei n.º 15/2014, de 21 de março, foi alterada pelo Decreto-Lei n.º 44/2017, de 20 de abril, e 
pela Lei n.º 110/2019, de 9 de setembro. 
15 Trabalhos preparatórios. 
16 O Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, foi alterado pelos Decretos-Leis n.os 84/2019, de 
28 de junho, 56/2020, de 12 de agosto, e Decreto-Lei n.º 84-E/2022, de 14 de dezembro. 

https://dre.pt/application/file/a/106901247
https://dre.pt/application/file/a/106901247
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124532387/202006121010/73764225/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106901319/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106901319/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2019-118813666
https://dre.pt/application/file/a/106901247
https://files.dre.pt/1s/2014/03/05700/0212702131.pdf
https://dre.pt/application/file/a/106901247
https://dre.pt/application/file/a/124539748
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=18019
https://files.dre.pt/1s/2019/01/02100/0075300769.pdf
https://files.dre.pt/1s/2019/06/12200/0307803138.pdf
https://files.dre.pt/1s/2019/06/12200/0307803138.pdf
https://files.dre.pt/1s/2020/08/15600/0001800020.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/12/23901/0000200008.pdf
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Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 298/2007, de 22 de agosto17, (versão consolidada) veio 

estabelecer o regime jurídico da organização e do funcionamento das USF. O artigo 3.º, 

relativo à definição de USF, prevê nos n.ºs 1 e 3 que estas «são as unidades 

elementares de prestação de cuidados de saúde, individuais e familiares, que assentam 

em equipas multiprofissionais, constituídas por médicos, por enfermeiros e por pessoal 

administrativo e que podem ser organizadas em três modelos de desenvolvimento: A, B 

e C», sendo que «a lista de critérios e a metodologia que permitam classificar as USF 

em três modelos de desenvolvimento são aprovadas por despacho18 do membro do 

Governo responsável pela área da saúde, mediante prévia participação das 

organizações profissionais». 

 

O Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro (versão consolidada) aprovou o Estatuto do 

SNS, sendo que passados quase 30 anos da sua publicação foi colocado em 27 de 

outubro de 2021, em consulta pública, o projeto de decreto-lei para aprovação de um 

novo Estatuto do SNS, consulta esta que terminou em 16 de novembro. Porém, dado 

que o Parlamento foi dissolvido em 5 de dezembro de 2021 e que, consequentemente, 

ocorreram eleições antecipadas, aquele projeto não foi aprovado. 

 

Assim sendo, apenas no ano seguinte foi publicado o Decreto-Lei n.º 52/2022, de 4 de 

agosto, que aprovou o Estatuto do SNS (Estatuto). Este diploma estabelece, ainda, o 

regime de criação, organização e funcionamento ACES; e os Estatutos dos hospitais, 

centros hospitalares, institutos portugueses de oncologia e unidades locais de saúde 

(ULS), integrados no setor empresarial do Estado ou no setor público administrativo. 

 

De acordo com o artigo 2.º do Estatuto, o SNS é o «conjunto organizado e articulado de 

estabelecimentos e serviços públicos, dirigido pelo Ministério da Saúde, que efetiva a 

responsabilidade que cabe ao Estado na proteção da saúde e que presta cuidados de 

saúde, nas vertentes de promoção, prevenção, tratamento, reabilitação e cuidados 

paliativos; serviços de saúde, instrumentais à prestação de cuidados de saúde». 

 
17 O Decreto-Lei n.º 298/2007, de 22 de agosto, foi retificado pela Declaração de Retificação n.º 
81/2007, de 12 de setembro, e alterado pelos Decreto-Lei n.º 73/2017, de 21 de junho, e Lei n.º 
20/2022, de 18 de novembro. 
18 O Despacho n.º 24101/2007, de 22 de outubro, aprovou a lista de critérios e a metodologia 
que permitem classificar as unidades de saúde familiar em três modelos de desenvolvimento, A, 
B e C. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2007-107546128
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34544275/view?p_p_state=maximized
https://www.consultalex.gov.pt/ConsultaPublica_Detail.aspx?Consulta_Id=220
https://files.dre.pt/1s/2022/08/15000/0000500052.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/08/15000/0000500052.pdf
https://files.dre.pt/1s/2007/08/16100/0558705596.pdf
https://files.dre.pt/1s/2007/09/17600/0647506475.pdf
https://files.dre.pt/1s/2007/09/17600/0647506475.pdf
https://files.dre.pt/1s/2017/06/11800/0312803140.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/11/22300/0000200003.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/11/22300/0000200003.pdf
https://files.dre.pt/2s/2007/10/203000000/3041930419.pdf
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Tal como resulta do artigo 4.º do Estatuto, são beneficiários do SNS as pessoas a que 

se refere a Base 21 da Lei de Bases da Saúde, ou seja, «todos os cidadãos portugueses 

e os cidadãos, com residência permanente ou em situação de estada ou residência 

temporárias em Portugal, que sejam nacionais de Estados -Membros da União Europeia 

ou equiparados, nacionais de países terceiros ou apátridas, requerentes de proteção 

internacional e migrantes com ou sem a respetiva situação legalizada, nos termos do 

regime jurídico aplicável. Aos beneficiários do SNS são reconhecidos os direitos e 

deveres previstos na lei, designadamente os direitos previstos na Carta dos Direitos de 

Acesso aos Cuidados de Saúde pelos utentes do SNS e na Carta para a Participação 

Pública em Saúde. 

 

O Estatuto do SNS apresenta como uma das suas principais inovações, a criação de 

uma Direção Executiva do SNS (artigo 9.º do Estatuto). Esta entidade assume a 

coordenação da resposta assistencial das unidades de saúde do SNS, bem como 

daquelas que integram a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) 

e a Rede Nacional de Cuidados Paliativos (RNCP), assegurando o seu funcionamento 

em rede. Adicionalmente, assume competências antes cometidas a outras instituições, 

em especial, a gestão do acesso a cuidados de saúde, da RNCCI e da RNCP, cabendo-

lhe ainda propor a designação dos membros dos órgãos de gestão das unidades de 

saúde. Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 103.º do Estatuto, a definição da 

natureza jurídica, organização e funcionamento da Direção Executiva, constam de 

diploma próprio, tendo o mesmo sido aprovado pelo Decreto-Lei n.º 61/2022, de 23 de 

setembro. Pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2022, de 25 de outubro, foi 

designado para o cargo de diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, por um 

período de três anos, Fernando Manuel Ferreira Araújo. 

 

Já o Decreto-Lei n.º 23/2020, de 22 de maio, estabeleceu as regras para a celebração 

de contratos de parceria de gestão na área da saúde, em desenvolvimento do n.º 1 da 

Base 6 do mesmo diploma que prevê que «a responsabilidade do Estado pela realização 

do direito à proteção da saúde se efetiva primeiramente através do SNS e de outros 

serviços públicos, podendo, de forma supletiva e temporária, ser celebrados acordos 

com entidades privadas e do setor social, bem como com profissionais em regime de 

trabalho independente, em caso de necessidade fundamentada». Sobre as parcerias 

https://files.dre.pt/1s/2015/03/05700/0165601659.pdf
https://files.dre.pt/1s/2015/03/05700/0165601659.pdf
https://files.dre.pt/1s/2019/09/17200/0008600091.pdf
https://files.dre.pt/1s/2019/09/17200/0008600091.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/09/18500/0000200021.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/09/18500/0000200021.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/10/20600/0000300004.pdf
https://files.dre.pt/1s/2020/05/10000/0000200004.pdf
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público-privadas cumpre também mencionar o Decreto-Lei n.º 111/2012, de 23 de 

maio19, diploma que veio regular a intervenção do Estado na definição, conceção, 

preparação, concurso, adjudicação, alteração, fiscalização e acompanhamento global 

das parcerias público-privadas e que criou a Unidade Técnica de Acompanhamento de 

Projetos. Esta entidade administrativa dispõe de autonomia administrativa e funciona 

sob a tutela do Ministério das Finanças, assumindo responsabilidades no 

acompanhamento global dos processos de Parceria Público-Privada e assegurando 

apoio técnico especializado, designadamente em matérias de natureza económico-

financeira e jurídica. 

 

Com o fim de corrigir «as orientações mais negativas» aprovadas pelo novo Estatuto, e 

introduzir as «principais medidas de resposta aos problemas que o SNS enfrenta 

atualmente» 20 , o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português entregou a 

presente iniciativa que vem propor a alteração transversal do Decreto-Lei n.º 52/2022, 

de 4 de agosto, concretizada em propostas de alteração a 58 artigos, no aditamento dos 

artigos 9.º-A – Administrações Regionais de Saúde e 107.º - Disposição final, e na 

revogação do n.º 5 do artigo 14.º, 62.º e 101.º. Propõe, também, a alteração do artigo 

3.º do Decreto-Lei n.º 298/2007, de 22 de agosto, relativo às USF e a revogação do 

Decreto-Lei n.º 61/2022, de 23 de setembro, sobre a orgânica da Direção Executiva do 

SNS. 

A terminar mencionam-se o Relatório Primavera de 202221 do Observatório Português 

dos Sistemas de Saúde22 e os sítios do Serviço Nacional de Saúde e da Entidade 

 
19 Versão consolidada. O Decreto-Lei n.º 111/2012, de 23 de maio, foi alterado pelos Decretos-
Leis n.os 84/2019, de 28 de junho, e 170/2019, de 4 de dezembro. Ver, ainda, a Resolução da 
Assembleia da República n.º 16/2020, de 19 de março. 
20 Exposição de motivos da presente iniciativa, pág. 4. 
21 O Relatório de Primavera de 2022, este ano intitulado E agora?, aborda a governação do 
sistema de saúde português, sendo que «os três primeiros capítulos foram dedicados aos efeitos 
da pandemia, e ao que aprendemos durante este período tão complicado, desde março 2020, 
focando as nossas três prioridades: acesso, recursos humanos e saúde pública» e os «os três 
capítulos seguintes, como é hábito nos Relatórios de Primavera nos seus 21 anos de existência, 
abordam questões mais específicas, embora todas elas relacionadas com os nossos três 
desafios centrais». 
22 O Observatório Português dos Sistemas de Saúde é uma parceria entre a Escola Nacional de 
Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, o Centro de Estudos e Investigação em Saúde 
da Universidade de Coimbra, o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, a 
Universidade de Évora e a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2012-122777667
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/decreto-lei/2012-122777667
https://www.utap.gov.pt/
https://www.utap.gov.pt/
https://www.opssaude.pt/wp-content/uploads/2022/06/RELATORIOPRIMAVERA-2022.pdf
https://www.sns.gov.pt/
https://www.ers.pt/pt/
https://files.dre.pt/1s/2012/05/10000/0270202713.pdf
https://files.dre.pt/1s/2019/06/12200/0307803138.pdf
https://files.dre.pt/1s/2019/12/23300/0000200030.pdf
https://files.dre.pt/1s/2020/03/05600/0000300003.pdf
https://files.dre.pt/1s/2020/03/05600/0000300003.pdf
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Reguladora da Saúde onde pode ser encontrada diversa informação conexa com a 

matéria da presente iniciativa. 

 
 ENQUADRAMENTO JURÍDICO NA UNIÃO EUROPEIA E INTERNACIONAL  

 
 Âmbito internacional  

Países analisados 

 

O enquadramento internacional apresentado é referente aos seguintes países: Espanha 

e França. 

 

ESPANHA 

A Constituição23 espanhola reconhece,  no artigo 43,  o direito de todos os cidadãos à 

proteção da saúde, encarregando os poderes públicos da adoção das medidas 

adequadas para o satisfazer. No âmbito da organização territorial prevista no Título VIII, 

a Constituição reconheceu às comunidades autónomas amplas competências em 

matéria de saúde, ficando o governo central com competência exclusiva ao nível dos 

assuntos externos da  saúde;  das bases e coordenação geral de saúde; e da legislação 

sobre produtos farmacêuticos (artigo 149.1.16). 

 

No desenvolvimento do dispositivo constitucional,  o estado aprovou a Ley 14/1986, de 

25 de abril, General de Sanidad, que criou o Sistema Nacional de Saúde (SNS),  

concebido como um conjunto de serviços de saúde das comunidades autónomas 

devidamente coordenados. A lei estabeleceu os princípios e os critérios substantivos 

que permitiram configurar o SNS: o seu carater público e a universalidade e gratuitidade 

do sistema. 

 

Nos termos do artigo 50,  em cada comunidade autónoma é  estabelecido um serviço 

de saúde, composto por todos os centros, serviços e estabelecimentos da própria 

comunidade, conselhos provinciais, câmaras municipais e quaisquer outras 

 
23 Versão consolidada do diploma retirada do portal oficial https://www.boe.es/.  Salvo indicação 
em contrário, todas as referências legislativas são feitas para este portal. Consultas efetuadas a 
04/01/2023. 

https://www.ers.pt/pt/
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&p=20110927&tn=1#a43
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&p=20110927&tn=1#tviii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&p=20110927&tn=1#a149
https://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-10499-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10499&p=20181206&tn=1#acincuenta
https://www.boe.es/
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administrações territoriais intracomunitárias, geridos de acordo com o disposto na lei e 

sob a responsabilidade da respetiva comunidade autónoma. 

 

O Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, criado por esta lei, consiste no 

órgão coordenador da ação das comunidades autónomas e da administração central do 

estado em matéria de saúde. Também no âmbito da missão de promover coesão ao 

sistema , foi aprovada a Ley 16/2003, de 28 mayo, de de cohesión y calidad del Sistema 

Nacional de Salud, com o objetivo estabelecer as ações de coordenação e de 

cooperação das administrações públicas de saúde do modo a assegurar aos cidadãos 

o direito à proteção da saúde, com o objetivo comum de garantir a equidade, a qualidade 

e a participação cívica no SNS. A lei procedeu à definição das áreas em que é 

necessária a colaboração entre o estado e as comunidades autónomas. Nestas áreas, 

definiu um núcleo comum de ação do SNS e dos serviços de saúde que o integram. 

Sem interferir na diversidade de fórmulas organizativas, de gestão e de prestação de 

serviços consubstanciais num estado descentralizado como Espanha, pretende-se que 

os serviços públicos de saúde respondam a garantias básicas e comuns. 

 

A Ley 33/2011, de 4 octubre, General de Salud Pública, veio completar o edifício 

normativo estatal referente aos cuidados de saúde, e estabelecer as bases legais que 

sustentam as ações de coordenação e cooperação das administrações públicas em 

matéria de saúde pública.  

 

Refira-se ainda que o modelo de organização e de gestão das instituições de saúde, 

previsto na Ley 14/1986, foi reformulado pela Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre 

habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, a qual 

introduziu novas formas de administração e de gestão, integrada ou partilhada, com 

entidades públicas ou privadas, nomeadamente através de acordos, convenções, e pela 

constituição de consórcios, fundações e outros tipos de entidades dotadas de 

personalidade jurídica, de acordo com o previsto na legislação de cada comunidade 

autónoma.   Este diploma constituiu um instrumento de flexibilização e autonomia na 

gestão da saúde.  

 

O estatuto da carreira médica encontra-se aprovado pela Ley 55/2003, de 16 de 

diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, o qual 

https://www.sanidad.gob.es/organizacion/consejoInterterri/home.htm
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-10715-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-9021-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23101-consolidado.pdf
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foi alterado em julho de 2022 pelo Real Decreto ley 12/2022, de 5 de julio, com o  

objetivo, de entre outros, de reduzir o trabalho temporário e de criar incentivos para a 

fixação de pessoal médico em zonas geográficas desfavorecidas.   

 

Pode encontrar-se informação complementar sobre a matéria em apreço no sítio da 

internet do ministério da saúde espanhol, nomeadamente no Plan de Calidad para el 

Sistema Nacional de Salud. 

 

FRANÇA 

O direito à proteção da saúde encontra-se garantido no ponto 11. do texto preambular 

da Constituição24 francesa de 27 de outubro de 1946. 

 

O sistema de saúde francês25 distingue cinco dimensões:  

(1) Os prestadores de cuidados, onde se agrupam (a) os profissionais médicos,  

farmacêuticos e os auxiliares de medicina, independentemente  do modo como 

exerçam a profissão; (b) os estabelecimentos de saúde de diferentes áreas de 

intervenção (hospitalar, médico-social), com estatutos públicos ou privados, 

lucrativos ou não lucrativos; (c) as redes multidisciplinares de saúde que 

congregam médicos, enfermeiros e outros profissionais (assistentes sociais, 

administrativos) criadas para promover o acesso aos cuidados, coordenação, 

continuidade ou cuidados interdisciplinares; (d) as denominadas estruturas de 

prevenção: serviços de saúde ocupacional, medicina escolar, serviços de 

proteção materno-infantil, estruturas de triagem. 

(2) Os fornecedores de bens e serviços de saúde, como a indústria farmacêutica, 

que obedecem à lógica económica do mercado. 

(3) As instituições públicas, que inclui  (a) aquelas que organizam o sistema,  tanto 

em nível nacional (ministério responsável pela saúde) quanto regional (órgãos 

regionais de saúde – agences régionales de santé ou ARS) ou departamental 

(conselhos departamentais da área de saúde e ação social); (b) as que 

aconselham ou auxiliam a organização (Haut Conseil da la Santé Publique, 

 
24 Versão consolidada do diploma retirada do portal oficial https://www.legifrance.gouv.fr/ . Salvo 
indicação em contrário, todas as referências legislativas são feitas para este portal. Consultas 
efetuadas a 04/01/2023. 
25 Sistematização elaborada a partir da informação obtida no portal do ministério da saúde 
francês. Consulta efetuada em 04/01/2023. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-11132-consolidado.pdf
https://www.sanidad.gob.es/organizacion/portada/home.htm
http://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/home.htm
http://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/home.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/preambule-de-la-constitution-du-27-octobre-1946
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.ars.sante.fr/
https://www.ars.sante.fr/
https://www.vie-publique.fr/departement
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Accueil
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/
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Santé Publique France, Agence Nationale d’appui à la performance des 

établissements de Santé et Médico-Sociaux, entre outros); (c) e as que 

controlam e dirigem, como o  parlamento (nomeadamente através do Objectif 

National de Dépenses d’Assurance Maladie  – ONDAM), órgãos de controlo (em 

particular o Tribunal de Contas e a Inspection Générale des Affaires Sociales – 

IGAS).  

(4) As entidades financiadoras, como (a) o seguro de saúde obrigatório, composto 

pelo régime général d’assurance maladie, Mutualité sociale agricole (MSA) , e 

alguns regimes especiais; e (b) o seguro complementar de saúde (mútuas, 

seguros privados, instituições de previdência), entre outros. 

(5) Os beneficiários, ou seja, os utentes, os voluntários hospitalares, as associações 

do campo médico-social e os idosos. 

 

O  Code de la Santé Publique  dispõe, na Parte IV, sobre os profissionais de saúde e 

na Parte VI sobre os estabelecimentos e serviços de saúde. A administração geral da 

saúde, especificamente as instituições de saúde, as administrações de saúde e as 

agências regionais de saúde vem regulada no Livro IV da Parte I.   

 

A Stratégie nationale de santé 2018-2022 fornece o quadro para a política de saúde em 

França. É definido pelo governo e baseia-se na análise elaborada pelo Haut Conseil da 

la Santé Publique sobre o estado de saúde da população, os seus principais 

determinantes, bem como as possíveis estratégias de ação. 

 

 ENQUADRAMENTO PARLAMENTAR  

 

 Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verifica-se que, neste 

momento, se encontra pendente, sobre a mesma matéria, tendo baixado à Comissão 

de Saúde, para  discussão na generalidade em 15 de junho de 2022, o Projeto de Lei 

n.º 146/XV/1.ª (BE)- «Estatuto do Serviço Nacional de Saúde». 

https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.anap.fr/accueil/
https://www.anap.fr/accueil/
https://www.securite-sociale.fr/home/la-secu-en-detail/gestion-pilotage-et-performance/lobjectif-national-des-depens-1.html
https://www.securite-sociale.fr/home/la-secu-en-detail/gestion-pilotage-et-performance/lobjectif-national-des-depens-1.html
https://www.ccomptes.fr/en
https://www.igas.gouv.fr/
https://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/organisation/securite-sociale
https://www.msa.fr/lfp
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072665/2022-06-22/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006125348/#LEGISCTA000006125348
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006125350/#LEGISCTA000006125350
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006140607/#LEGISCTA000006140607
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-nationale-de-sante/article/la-strategie-nationale-de-sante-2018-2022
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Accueil
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Accueil
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121590
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121590


 
 
 

 
Projeto de Lei n.º 376/XV/1.ª (PCP)  

Comissão de Saúde (9.ª) em conexão com a 13.ª Comissão 

 

 
16 

Acresce que deu entrada na Assembleia da República, em 14 de setembro de 2022, a 

Apreciação Parlamentar n.º 6/XV/1.ª (PSD) sobre o  Decreto-Lei n.º 52/2022, de 4 de 

agosto que  «Aprova o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde». 

 

 Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

Efetuada consulta à mesma base de dados, não se encontrou, qualquer iniciativa 

legislativa ou petição anterior sobre matéria idêntica ou conexa. 

 

 CONSULTAS E CONTRIBUTOS  

 
A Comissão de Saúde poderá, em sede de discussão na especialidade, solicitar 

parecer, ou proceder à audição, designadamente, do Ministro da Saúde, da ACSS, da 

Entidade Reguladora da Saúde (ERS) e da Associação Portuguesa de Administradores 

Hospitalares (APAH). 

 

 ENQUADRAMENTO BIBLIOGRÁFICO  

CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL – A saúde e o Estado : o SNS aos 40 anos : 
debate. Coimbra : Almedina, 2018. 253 p. ISBN 978-972-40-7762-8. Cota: 305/2019. 

Resumo: Este volume reúne as comunicações à conferência promovida pelo Conselho 

Económico e Social, em novembro de 2018, que incidiram sobre temas como o papel 

da regulação na saúde, os direitos e deveres dos utentes, o financiamento do sistema, 

ou os recursos humanos no SNS. O prefácio, assinado por António Correia de Campos, 

dá nota do tom «plural e diversificado» das diferentes perspetivas em debate: «Na 

sociedade portuguesa manifestam-se forças desencontradas, cada uma delas detendo 

uma ideia que julga exclusiva e superior, sobre o futuro do SNS. Ninguém se atreve a 

propor o seu desmantelamento, mesmo os que inicialmente o combateram. Mas 

ninguém defende a sua manutenção nos exatos termos em que ele hoje se encontra. 

Se de um lado se pensa que o SNS deve ser essencialmente o mecanismo financiador 

de cuidados, defendendo o privado como o prestador ideal, o que garantiria liberdade 

de escolha ao cidadão, no outro extremo deseja-se um SNS que tudo cubra, tudo 

resolva: um serviço que financie e preste cuidados, avalie, corrija, regule, discipline e 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151889
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sancione. […] Pelo meio ficam as posições de compromisso: aceitar a configuração 

público-privado-social, como modelo histórico que garantiu 40 anos de bons serviços.» 

FONSECA, Isabel Celes M. ; ROCHA, José H. – A descentralização administrativa nos 

domínios da saúde : is less still more? Questões atuais de Direito Local [Em linha]. 

N.º 35 (jul./set. 2022), p. 7-18. [Consult. 19 dez. 2022]. Disponível na intranet da AR: 

<URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=141812&img=

30140&save=true>. 

Resumo: Segundo os autores, «Portugal continua a ser um dos países europeus mais 

centralizados e, em particular no domínio da saúde, o Estado português inscreveu nas 

suas obrigações constitucionais a criação de um Sistema Nacional de Saúde, 

assumindo a partir do centro as respetivas tarefas», uma opção matizada por 

«dinâmicas atinentes às parcerias público privadas, às iniciativas de autonomização de 

estruturas e o mais recente movimento descentralizador.» No domínio da saúde, os 

autores identificam diferentes momentos de evolução, «desde a fase de grande 

investimento próprio, a de criação de administrações na saúde indiretas (as ARS’s, I.P.), 

a de intensa aplicação dos modelos de concessão e PPP’s e agora uma fase de 

"municipalização", por força do pacote legislativo alargado e "complexo", de 

competências transferidas para as autarquias locais.» Os contornos e o impacto desse 

movimento descentralizador são o objeto deste artigo.  

FUNDAÇÃO PARA A SAÚDE  – Serviço Nacional de Saúde : breve interpretação e 
linhas para a sua transformação. Lisboa : Fundação para a Saúde – SNS, 2019. 89 

p. ISBN 978-989-20-6471-0. Cota: 579/2019. 

Resumo: Esta publicação traça o perfil do Serviço Nacional de Saúde: génese, 

evolução, resultados, mas também os pontos críticos, decorrentes do que os autores 

consideram ser o desinvestimento no setor público da saúde e a crescente privatização 

do setor. A obra termina com o enunciado de «linhas de ação para uma transformação 

adaptativa», onde são propostas 16 medidas orientadoras, organizadas em 3 eixos: o 

SNS como instrumento para o desenvolvimento e coesão social; as pessoas (utentes e 

profissionais); identidade, governação e mudança organizacional. 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=141812&img=30140&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=141812&img=30140&save=true
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LEITE, Ricardo Batista - Um caminho para a cura : realidades e propostas para o 
sistema de saúde em Portugal.  Alfragide : D. Quixote, 2020. 263 p. ISBN 978-972-

20-7137-6. Cota: 51/2021. 

Resumo: Esta obra estabelece um diagnóstico do estado da Saúde em Portugal, 

«centrando-se no Serviço Nacional de Saúde, abordando o subfinanciamento, os 

deficits de pessoal, e as bem patentes quedas de performance do Serviço Nacional de 

Saúde». Na sequência deste diagnóstico o autor apresenta um conjunto de 

recomendações, de cariz operacional, abordando o modelo de organização territorial do 

sistema de saúde, a sua sustentabilidade financeira, a integração de cuidados e 

medidas de acesso à saúde. 

MAIA, Bruno – O negócio da saúde : como a medicina privada cresceu graças ao 
SNS. Lisboa : Bertrand, 2021. 175 p. ISBN 978-972-25-4174-9. Cota: 371/2021. 

Resumo: O presente livro centra-se na prática da medicina privada, mais concretamente 

na forma como, atualmente, o exercício da mesma surge claramente relacionado (e 

mesmo dependente) do Serviço Nacional de Saúde, no sentido em que a atividade dos 

grupos económicos do setor da saúde é, em larga medida, alimentada «pelas falhas do 

sistema público e pelas rendas do Estado». O estudo assenta em dados de acesso 

público, produzidos por instituições oficiais, para analisar esta relação entre o SNS e o 

setor privado, detendo-se no desempenho dos grupos José de Mello Saúde e Luz Saúde 

e, marginalmente, dos grupos Lusíadas e Champalimaud e Associação Nacional de 

Farmácias. Nas palavras do autor, «a degradação do SNS é a galinha dos ovos de ouro 

dos grupos privados da saúde», consequência de decisões políticas das últimas 

décadas, marcadas pela: 1) suborçamentação crónica do SNS; 2) desestruturação das 

carreiras dos profissionais do SNS; 3) alterações legislativas que desprotegeram o SNS 

e protegeram o negócio privado. 

OCDE – Health at a glance 2021 [Em linha] : OECD indicators. Paris : OECD, 2021. 

[Consult. 19 dez. 2022]. Disponível em WWW: <URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=123415&img=

25319&save=true>. 

Resumo: Este documento, de periodicidade bianual, compara indicadores-chave para a 

saúde pública e o funciomento dos serviços de saúde nos países da OCDE. Para além 

de permitir traçar perfis nacionais de saúde, encontramos entre os indicadores 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=123415&img=25319&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=123415&img=25319&save=true
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analisados as condições de acesso e uso dos serviços de saúde (capítulo 5), a 

qualidade e os resultados dos cuidados de saúde (capítulo 6), os gastos em saúde e os 

esquemas de financiamento (capítulo 7), ou os recursos humanos da área da saúde, 

por categorias, incluindo quantitativos, distribuição geográfica, remuneração e migração 

internacional de profissionais (capítulo 8). Para uma leitura diacrónica dos indicadores 

para o caso português, a série completa deste título (2001-2019) pode ser consultada 

em http://catalogobib.parlamento.pt/ipac20/imglinks.jsp?bib=123415&profile=bar.  

PEREIRA, André Gonçalo Dias – Uma Lei de Bases da Saúde para os anos 2020. E-
Publica [Em linha]. V. 6, n.º 1 (abr. 2019), p. 48-61. [Consult. 19 dez. 2022]. Disponível 

na intranet da AR: <URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=128131&img=

13325&save=true>.  

Resumo: O autor faz uma análise crítica da lei de bases de saúde, aprovada em julho 

de 2019, comparando-a com a proposta da Comissão Maria de Belém Roseira, em 

especial nos tópicos politicamente mais controversos, como as questões do 

financiamento, das taxas moderadoras, da relação do SNS com outros setores e das 

carreiras dos profissionais de saúde. Embora avalie positivamente alguns pontos de 

evolução, o autor conclui que a nova lei «foi uma oportunidade perdida para promover 

uma verdadeira reconstrução do SNS, que passaria pela afirmação clara da importância 

das carreiras unitárias, mas com valorização do mérito, dos profissionais de saúde e a 

afirmação da democracia sanitária, que teria nos poderes coletivos dos doentes uma 

força imprescindível para revitalizar um sistema muito hierarquizado, ainda pouco 

transparente e dominado por poderes corporativos e em que o racionamento implícito é 

mais do que um conceito teórico.» 

SIMÕES, Paulo – Evolução das lógicas institucionais no campo da saúde em 
Portugal. Lisboa : Gradiva, 2019. 311 p. ISBN 978-989-616-922-0. Cota: 576/2019. 

Resumo: «O campo organizacional da Saúde em Portugal foi sujeito nos últimos anos 

a mudanças significativas na sua composição, nas lógicas institucionais presentes e nas 

relações entre atores e sectores de atividade.» O presente estudo analisa o sistema de 

saúde português e a evolução dessas lógicas institucionais na história recente, com «a 

transição do profissionalismo para o controlo do Estado, posteriormente com a 

imposição legislativa pelo governo de uma nova lógica institucional com a 

http://catalogobib.parlamento.pt/ipac20/imglinks.jsp?bib=123415&profile=bar
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=128131&img=13325&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=128131&img=13325&save=true
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empresarialização dos hospitais públicos e finalmente com a centralização, controlo de 

gestão e restrição orçamental imposta pela Troika através do programa de estabilidade 

financeira implementado em Portugal a partir de 2011.» 
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