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O Relatório Final do Grupo Técnico para Reforma Hospitalar (GTRH) inclui oito 

iniciativas estratégicas. Os comentários que apresento cingem-se à estratégia 4.7. 

Melhorar a governação. 

 
COMENTÁRIO GERAL ÀS MEDIDAS 

O documento mencionado segue de perto algumas das recomendações efectuadas pelo 

Tribunal de Contas (TC) no Relatório nº20/10-Audit1 (“Auditoria ao Sistema 

Remuneratório dos Gestores Hospitalares e aos Princípios e Boas Práticas de Governação 

dos Hospitais EPE”). Começamos por salientar que, da nossa perspectiva, o enfoque 

escolhido pelo GTRH (mencionado no seu relatório e na linha do seguido pelo TC), – 

governação empresarial (corporate governance) – para o enquadramento não será o 

mais indicado, porque apesar de ser importante todo o sistema de controlos e 

verificações (de pesos e contrapesos) e os princípios de transparência e prestação de 

contas (que deve ser adoptado e adaptado aos hospitais) esquece as características da 

organização hospital no contexto europeu e português. 

A forma específica da sua propriedade (públicos), a ausência do princípio de 

maximização do lucro, a substituição de accionistas por interessados com objectivos 

distintos e muitas vezes conflituantes, a menor transparência e a maior dificuldade em 

avaliar os resultados das suas transacções fruto da sua complexidade, o lócus dos 

processos de tomada de decisão em si mesmo mais difuso do que na maioria das 

organizações e a existência de vários modelos de governação empresarial constituem 

diferenças que não permitem a adopção directa dos princípios e dos códigos de boa 

governação empresarial sem ajustamentos específicos (Eeckloo et al., 2007, Eeckloo et 

al., 2004, Glouberman e Mintzberg, 2001a, b, Raposo, 2007). 

Assim sendo, mais do que uma análise centrada na governação empresarial a análise 

deveria ser centrada na governação integrada (integrated governance) que abrange o 

conjunto de sistemas e processos através dos quais as organizações de saúde conduzem, 

dirigem e controlam as suas funções de modo a atingir os objectivos organizacionais, 
                                                           
1  Disponível em http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_auditoria/2011/2s/audit-dgtc-rel017-2011-2s.shtm. 

http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_auditoria/2011/2s/audit-dgtc-rel017-2011-2s.shtm
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segurança, e qualidade dos serviços, bem como para reportar aos doentes, à 

comunidade em geral e aos restantes parceiros organizacionais. Esta aproximação 

coloca no centro da acção os órgãos de administração devendo as suas decisões 

sujeitarem-se ao dever do envolvimento dos cidadãos e dos doentes e, quando 

apropriado, serem tomadas à luz do seu impacto global na comunidade onde a 

organização de saúde está localizada (Deighan e Bullivant, 2006, Deighan et al., 2004). A 

governação hospitalar2 (hospital governance) resulta da aplicação do conceito de 

governação integrada a um tipo específico de organização de saúde – o hospital. 

Assim, parece-nos que pelo conteúdo de algumas das medidas avançadas pelo GTRH, o 

enquadramento mais adequado seria o da governação hospitalar. 

Nas sete medidas enunciadas existiu o cuidado de as justificar, de as descrever, de focar 

os impactos, de as calendarizar, de identificar as entidades envolvidas e de prever a sua 

monitorização e acompanhamento. Como metodologia de trabalho parece-nos correcto 

que tal tenha sido feito. 

No entanto, quando analisamos os impactos verificamos que na maioria das medidas é 

mencionado que o seu impacto não é passível de ser mensurado de forma directa. O 

objectivo das medidas relacionadas com a governação, seja ela empresarial, integrada, 

hospitalar ou clínica, prende-se com dois princípios fundamentais da boa governação: a 

transparência e a prestação de contas/responsabilização. São estes dois princípios, 

aliados obviamente a questões de eficiência, que devem ser colocados no topo. Assim 

sendo, é natural a dificuldade que o GTRH sentiu em mensurá-las de forma directa. 

A medida 5 (Criação de Unidades de Gestão Intermédia), apesar de apresentar as 

mesmas dificuldades quanto ao seu impacto, pode efectivamente vir a trazer mais-valias 

em aspectos relacionados com autonomia e responsabilidade das unidades, 

remuneração associada a melhores práticas e ao desempenho, bem como a 

descentralização/libertação de funções do CA. Neste ponto, é das poucas medidas que 

apresenta um calendário, embora genérico, das actividades a desenvolver. 

Existem sinergias e inter-relações evidentes entre algumas das medidas propostas, 

                                                           
2  Para uma melhor compreensão deste conceito e as suas diferenças relativamente à governação empresarial (no 

sentido de corporativa que é utilizada no documento) sugerimos a leitura dos seguintes documentos: 
«Governação hospitalar - uma proposta conceptual e metodológica para o caso português» (Raposo, 2007); 
«Governing Public Hospitals - Reform strategies and the movement towards institutional autonomy» (Saltman et al., 
2011). 
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nomeadamente a medida 3 (selecção dos membros para os CA), medida 4 (celebrar 

contratos de gestão) e a medida 6 (avaliar o desempenho dos membros dos CA). Pela 

importância destas medidas e da relação entre elas exigia-se a definição de um 

calendário mais explícito. 

 
MEDIDA 1 – ALTERAR O MODELO DE GOVERNAÇÃO DOS HOSPITAIS 

A medida proposta, no seguimento da recomendação do TC, olha unicamente para o 

papel do Conselho de Administração (CA) esquecendo a sua articulação com os 

restantes órgãos do modelo de governo. Ora, o modelo de governação dos hospitais não 

se esgota no CA. Na nossa opinião, o que está em causa é apenas uma questão de 

semântica (executivo vs não executivo) quanto ao papel do Director Clínico e do 

Enfermeiro Director. 

Mais do que discutir esta questão existe a necessidade de integrar a governação clínica 

de uma forma mais explícita/integrada no modelo de governo dos hospitais (seguindo a 

lógica da governação integrada), e olhar para outras questões, nomeadamente o papel 

efectivo do Conselho Consultivo (CS), as questões associadas ao Auditor Interno e a 

exclusividade dos directores (quer ao nível da estrutura de gestão quer ao nível da 

estrutura organizacional). 

i) Director Clínico e Enfermeiro Director no CA 

A estrutura do hospital é descrita como uma burocracia profissional (Mintzberg, 

1983, Mintzberg, 1995) tratando-se de uma organização muito diferenciada vertical 

e horizontalmente, em que o poder se situa no centro operacional (e onde são 

determinadas grande parte das despesas). No centro operacional, o principal 

mecanismo de coordenação das actividades é a padronização das qualificações, 

cujos parâmetros de concepção correspondentes são a formação e a socialização. O 

hospital recruta profissionais devidamente formados e socializados e confere-lhes 

autonomia para execução do seu trabalho. 

A grande autonomia do corpo clínico dentro dos hospitais constitui uma das 

grandes diferenças relativamente aos modelos de organização empresarial que 

consequentemente impede o estabelecimento de relações hierárquicas tal como nas 

empresas. Desta forma, quer o Director Clínico quer o Enfermeiro Director 

constituem pontos de ligação fundamentais entre o vértice estratégico da 
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organização e o seu centro operacional. Aliás, a governação integrada pressupõe um 

modelo de tomada de decisão que assume a interdependência entre a 

responsabilidade administrativa dos membros do CA e a responsabilidade 

profissional dos clínicos do hospital. 

Como dado adicional, que poderá servir para reflexão, em entrevistas feitas aos CA 

(Raposo, 2007) era entendido pela maioria dos entrevistados que o Director Clínico 

e o Enfermeiro Director deviam ter funções executivas. Uma das explicações estava 

relacionada com a ligação às áreas técnicas do hospital bem como aos seus 

profissionais. No entanto, era apontado que as suas funções são de direcção técnica 

e que a razão da sua integração no CA está sobretudo relacionada com a 

necessidade de se responsabilizarem pelas decisões tomadas no CA. 

ii) Conselho Consultivo 

Numa avaliação geral do modelo de governação (entrevistas feitas aos membros 

dos CA) num conjunto de diferentes objectivos (eficácia das reuniões, actualização 

sobre a evolução do sistema de saúde e impacto global no desempenho do hospital) 

o CS obteve a pior classificação (Raposo, 2007). A classificação obtida para o CS 

relativamente ao cumprimento de objectivos e os comentários relacionados 

permitem constatar que este, apesar de ser considerado um órgão fundamental de 

ligação com a comunidade, ou não existe ou então não funciona. 

Num trabalho posterior (“Caracterização dos Conselhos de Administração dos 

hospitais EPE no período 2005-2010”), apresentado em 2011 na XII Conferência 

Nacional de Economia da Saúde, onde foram analisados os dados constantes no sítio 

da Direcção Geral do Tesouro e das Finanças (DGTF) relativo ao Sector Empresarial 

do Estado (SEE)3, apenas 7 (em 40) apresentam alguma informação sobre o CS o 

que consolida dados anteriores sobre este órgão. 

O TC (Relatório nº20/10-Audit) menciona (pág. 16) “A instituição do Conselho 

Consultivo prevista nos respectivos estatutos dos hospitais EPE, no qual se assegura a 

representação dos cidadãos nos processos de decisão, apenas existe ou funciona 

precariamente em 7 hospitais, isto é, 18% do universo. Este facto constitui um ponto 

fraco. Tal situação prejudica a desejável relação de poderes de fiscalização dos órgãos 

                                                           
3  Em http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-empresas (no Tipo de Sector 

deve-se escolher “Empresas não financeiras” e no Sector deve-se escolher “Saúde”). 

http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/informacao-sobre-as-empresas
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de gestão, e bem assim, as boas práticas de governação que recomendam a 

representação dos interesses dos stakeholders”. 

Assim sendo, é prioritário/urgente pensar no papel definitivo do CS tomando a 

decisão de o passar de um elemento de adorno (tendo em conta os factos 

apresentados) para um órgão efectivo de participação e ligação à comunidade e aos 

seus interessados (stakeholders). 

iii) Auditor Interno 

O relatório do TC é claro quando refere que “a ineficácia da função de auditoria 

interna enfraquece o sistema de controlo interno destas unidades de saúde e aumenta 

os custos”. 

Assim é fundamental garantir o efectivo funcionamento do Auditor Interno 

garantindo desta forma a produção de informação fiável, indispensável ao 

desempenho independente de avaliação objectiva e de consultadoria, que terá como 

objectivo melhorar as operações do hospital, acrescentar valor cuidando dos 

processos de gestão do risco e da governação (a boa prática de governação significa 

deter informação de qualidade, adoptar decisões transparentes e gerir o risco, 

assegurando o rigor e a transparência nas decisões)4. 

iv) Exclusividade dos directores 

A prevenção dos conflitos de interesses é um ponto mencionado no relatório do TC, 

cuja avaliação apenas se centrou nos CA. Contudo, na nossa opinião existem outras 

situações que configuram claros conflitos de interesses e que não salvaguardam o 

interesse público. Nesta situação consideramos todos os directores ligados a 

estruturas de gestão (Centros de Responsabilidade Integrada, Áreas de Gestão 

Intermédia, etc.) e a estruturas organizacionais (serviços, unidades, etc.). 

A este propósito transcrevemos a seguinte afirmação: “A legislação portuguesa 

continua a apresentar, na redacção actual das carreiras médicas, uma enorme 

incoerência entre os objectivos pretendidos para estes órgãos de direcção técnica e de 

gestão e a opção de provimento dos seus dirigentes. Permitir aos titulares destes 

cargos, que são determinantes para o desempenho das instituições públicas 

                                                           
4  Para dar resposta a estas necessidades, nasceu o conceito de Governação, Gestão do Risco e Conformidades 

(Governance, Risk and Compliance) dentro das organizações, que pretende dar resposta a essas três áreas de uma 
forma completamente integrada. 
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prestadoras de cuidados de saúde, a titularidade de consultórios privados 

concorrentes, ou que trabalhem para empresas privadas concorrentes, por vezes 

grandes grupos privados, não parece a melhor forma de defender o interesse público” 

(Ribeiro, 2011). 

Assim, todos os directores (ligados a estruturas de gestão e a estruturas 

organizacionais) deveriam estar sujeitos a exclusividade de funções. 

 
MEDIDA 2 – ACTUALIZAR A CLASSIFICAÇÃO DOS HOSPITAIS PARA EFEITOS DO CÁLCULO DA 

REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO CA 

É uma medida instrumental que surge na sequência dos casos relatados pelo TC 

(relativos a situações anómalas detectadas) na auditoria ao sistema remuneratório dos 

gestores e na recomendação subsequente feita por esta instituição. 

Compreende-se a ideia do GTRH de associar a maior complexidade associada ao 

hospital (no caso do financiamento é feito utilizando o índice de case-mix) com a 

remuneração do CA. Supõe-se que a ideia é considerar uma parte fixa (independente da 

dimensão do hospital e da sua complexidade existe um conjunto de 

competências/responsabilidades que são comuns) e uma parte variável. Esta segunda 

componente deve estar ligada positivamente com as melhores práticas (aproveitando-

as inclusivamente para benchmark) e o desempenho. 

A avaliação das melhores práticas e do desempenho deve ser feito externamente por 

entidades independentes (recorrendo, por exemplo, às universidades, numa perspectiva 

de gestão do conhecimento e criação de sinergias no desenvolvimento de competências 

dentro do sector público). 

De igual forma devem ser analisadas e harmonizadas as restantes componentes 

associadas ao sistema de remuneração tendo em conta as observações e as 

recomendações que o TC faz (ao observar a disparidade existente), nomeadamente 

despesas de representação, utilização de viaturas, cartões de crédito e outras despesas 

(por exemplo, telefones móveis). 

 
MEDIDA 3 – SELECCIONAR MEMBROS PARA OS CA COM TRANSPARÊNCIA 

Esta é uma medida fundamental para a transparência do sistema, para a credibilidade 

dos diferentes actores e para a defesa do interesse público. Qualquer que seja a forma 
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adoptada é importante que seja garantido que essa selecção respeita princípios básicos 

(mérito e adequação à função, igualdade de oportunidades, integridade e sentido de 

serviço público, abertura e proporcionalidade, transparência e fundamentação) e que 

estes são materializados em regras práticas (descrição das funções e perfil, pré-selecção 

de candidatos, critérios de escolha, difusão dos processos de pré-selecção, documento 

de justificação da nomeação, renovação de mandatos, divulgação de informação após 

cada nomeação, supervisão do cumprimento das regras de pré-selecção e divulgação da 

informação anual). 

O actual sistema de nomeação não é transparente5 fragilizando o hospital (quer na sua 

imagem quer na adaptação ao e do novo CA – que vai ter de conhecer a organização, os 

projectos em curso, e compreender, nalguns casos, um novo sector) e os nomeados para 

os CA (que podem ser muito competentes, mas vêm o seu nome envolvido em 

polémica). A Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2007, de 28 de Março de 2007, 

relativa aos princípios de bom governo das empresas do SEE, trouxe consigo aspectos 

positivos onde se destaca os princípios relativos à divulgação de informação – 

materializado na criação de um sítio na DGTF6 onde, para além de outra informação, são 

divulgados os currículos dos membros do CA dos hospitais EPE. Ao contrário do que 

acontece actualmente, essa disponibilização deveria ser imediata adoptando um 

formato de currículo normalizado. 

Consideramos que para além da criação de um Código de Práticas para as Nomeações 

dos Ministérios (de preferência transversal a toda a Administração Pública), deve ser 

criada uma entidade independente face ao Governo cujas atribuições fossem regular, 

acompanhar e fiscalizar as nomeações feitas pelos vários Ministérios para os CA das 

várias empresas públicas de acordo com esse código. Estas propostas têm como base as 

seguintes fontes: 

                                                           
5  Parece que, tendo por base algumas das recentes nomeações, a prática de nomeações na Administração Pública 

na área da saúde, nomeadamente para os CA dos hospitais EPE, se mantêm o que não deixa de ser estranho face à 
discussão que neste momento está a ser feita no âmbito deste documento da reforma hospitalar. A título de 
exemplo considere-se o Despacho n.º 15914/2011, de 23 de Novembro de 2011, que nomeia o CA do Centro 
Hospitalar do Médio Tejo, EPE (onde são nomeados três membros para o CA vindos da Lusofane, S. A., do Grupo 
Plomyplas que é um dos líderes ibéricos no fabrico e comercialização de sistemas de tubagens plásticas para a 
Construção Civil e Obras Públicas), o Despacho n.º 17422/2011, de 28 de Dezembro de 2011, que nomeia o CA do 
Hospital de Faro, EPE (em que um dos vogais não tem qualquer experiência na área da saúde e em cujo currículo 
está patente a actividade política) ou as notícias vindas a público nos meios de comunicação relativas à “escolha 
que terá sido chumbada pelas distritais” dos partidos do Governo para o CA do Centro Hospitalar dos Hospitais da 
Universidade de Coimbra, EPE (http://www.publico.pt/Sociedade/administradores-hospitalares-ligados-ao-ps-
substituidos-por-gestores-do-psd-e-cds-1523975?all=1). 

6  Vide nota 3. 

http://www.publico.pt/Sociedade/administradores-hospitalares-ligados-ao-ps-substituidos-por-gestores-do-psd-e-cds-1523975?all=1
http://www.publico.pt/Sociedade/administradores-hospitalares-ligados-ao-ps-substituidos-por-gestores-do-psd-e-cds-1523975?all=1
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i) No Reino Unido existe o cargo de Comissioner for Public Appointments que tem como 

funções regular, acompanhar e fiscalizar as nomeações feitas pelos vários 

Ministérios para os CA das várias empresas públicas de acordo com um código de 

práticas. No sítio7 deste organismo encontra-se o Code of Practice for Ministerial 

Appointments bem como outra informação que pode orientar aquilo que se 

pretende fazer em Portugal; 

ii) Na Austrália, o sítio da Health Service Governance8 disponibiliza vários documentos 

e informação diversa relacionada com esta temática e que demonstram a 

importância atribuída a este processo. Destacamos o relatório do Victorian Public 

Hospital Governance Reform Panel e as linhas de orientação e informação para os 

candidatos ao CA dos hospitais; 

iii) Em Portugal, o Instituto Português de Corporate Governance (IPCG) elaborou, na 

sequência da Conferência subordinada ao tema “Corporate Governance e o Sector 

Empresarial do Estado: Critérios Políticos na Nomeação de Gestores?”, organizada em 

2008, o documento “Critérios Políticos na Nomeação de Gestores Públicos”9. Este 

documento contém uma explicação dos princípios básicos e das regras práticas 

enunciadas anteriormente (parágrafo inicial deste ponto). 

 
MEDIDA 4 – CELEBRAR CONTRATOS DE GESTÃO 

A medida proposta resulta do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de Março de 2007, que 

define o novo estatuto do gestor público, e que contempla a adopção generalizada do 

contrato de gestão com metas quantificadas (já previsto no Decreto-Lei n.º 558/99, de 

17 de Dezembro, mas infelizmente com pouca ou nenhuma aplicação prática conforme 

reconhece o preâmbulo do Decreto-Lei n.º 71/2007) e da recomendação feita pelo TC 

no sentido de formalizar os contratos de gestão. A prática adoptada nos hospitais EPE 

tem consistido na assinatura de uma Carta de Missão cujo conteúdo nunca foi tornado 

público. 

No nosso entendimento, a celebração do contrato de gestão constitui, para além de uma 

obrigação legal, a garantia que quer a componente económico-financeira quer a 

                                                           
7  Em http://publicappointmentscommissioner.independent.gov.uk. 
8  Em http://www.health.vic.gov.au/governance/index.htm. 
9  Disponível em http://www.cgov.pt/index.php?option=com_myblog&show=Criterios-Politicos-na-Nomeacao-de-

Gestores-Publicos.html&Itemid=37. 

http://publicappointmentscommissioner.independent.gov.uk/
http://www.health.vic.gov.au/governance/index.htm
http://www.cgov.pt/index.php?option=com_myblog&show=Criterios-Politicos-na-Nomeacao-de-Gestores-Publicos.html&Itemid=37
http://www.cgov.pt/index.php?option=com_myblog&show=Criterios-Politicos-na-Nomeacao-de-Gestores-Publicos.html&Itemid=37
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componente inerente à prestação de cuidados de saúde com qualidade são garantidos e 

salvaguardados. No entanto, o contrato só será efectivo se for cumprido de forma 

rigorosa e com consequências, no caso de incumprimento, para as partes envolvidas. 

A experiência passada, embora em contextos diferentes, quer com o contrato do 

Amadora-Sintra (que gerou grande discussão/diferendos entre as partes envolvidas) 

quer com os contratos-programa (que têm vindo a ser ajustados ao longo do tempo em 

função da experiência acumulada e das novas exigências conjunturais) demonstram a 

necessidade de alguma prudência, porque a celebração de contratos exige um grau 

elevado de experiência e maturidade das partes envolvidas. Deve ser reconhecido que 

esta experiência é limitada no sector público português e que muitas vezes o Estado 

muda as regras a meio do jogo alterando as condições de negociação inicial. 

 
MEDIDA 5 – CRIAÇÃO DE UNIDADES DE GESTÃO INTERMÉDIA 

Esta medida pode efectivamente vir a trazer mais-valias em aspectos relacionados com 

autonomia e responsabilidade das unidades, remuneração associada a melhores 

práticas e ao desempenho, bem como a descentralização/libertação de funções do CA 

(deixando mais espaço para questões de ordem estratégica). 

A lógica associada às Unidades de Gestão Intermédia (UGI) apresentada aproxima-se 

bastante das Áreas de Gestão Intermédia (AGI)10 consideradas na estrutura de gestão 

dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC) em conjunto com os Centros de 

Responsabilidade Integrada (CRI). O conceito de AGI é próximo do CRI, criados pelo 

Decreto-Lei nº 374/99, de 18 de Setembro de 1999, sendo a única diferença assinalável 

a existência de sistema de incentivos nos CRI e a sua ausência nas AGI. 

Os CRI foram a primeira tentativa de reorganizar internamente o hospital prevendo 

contratualização interna, delegação de competências e sistema de incentivos. Embora 

não se tenha reafirmado o empenho no seu alargamento também não existiu a coragem 

política de terminar com a experiência11. Assim sendo, deve-se iniciar a sua efectiva 

                                                           
10  Mais informação em http://95.168.172.20/paginas/hospital/estrutura-de-gestao/areas-de-gestao-integrada-

agi.php. Poderá também ser consultado o Regulamento Interno, disponível em 
http://95.168.172.20/modules/download_gallery/dlc.php?file=43. 

11  O calendário de implementação (art. 25º) mencionava que “todos os hospitais e centros hospitalares do SNS 
deverão estar organizados em CRI até Dezembro de 2003, devendo os respectivos conselhos de administração 
desenvolver os trabalhos preparatórios para tal necessários, de acordo com o plano de implementação delineado 
pelas ARS respectivas”. Mas esta intenção de implementação não veio efectivamente a acontecer. Daqui resulta: a 
legislação dos CRI continua por cumprir no que se refere ao seu calendário de implementação; os CA falharam nas 
competências que lhe foram atribuídas, nomeadamente no que se refere a “aprovar o organograma e a 

http://95.168.172.20/paginas/hospital/estrutura-de-gestao/areas-de-gestao-integrada-agi.php
http://95.168.172.20/paginas/hospital/estrutura-de-gestao/areas-de-gestao-integrada-agi.php
http://95.168.172.20/modules/download_gallery/dlc.php?file=43
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implementação (com esta designação ou qualquer outra) com as devidas alterações que 

se considerem necessárias tendo em conta o desfasamento temporal associado ao 

diploma original (embora os princípios contidos, muitos próximos da governação 

clínica, sejam bastante actuais). 

 
MEDIDA 6 – AVALIAR O DESEMPENHO DOS MEMBROS DO CA 

A avaliação dos CA é um imperativo fundamental que tem sido sistematicamente 

descurado. Depois da iniciativa inerente à Comissão de Avaliação dos Conselhos de 

Administração dos Hospitais EPE (CACAH), criada pelo Despacho 3596/2008, de 16 de 

Janeiro de 2008, cujo relatório final nunca foi tornado público, nada foi feito. O próprio 

relatório do TC já mencionado foca com particular interesse este ponto e recomenda 

inclusivamente “providenciar pela implementação, no ano de 2012, da avaliação formal 

do desempenho dos CA”. 

Saliente-se que a avaliação do desempenho dos membros do CA permite 

consolidar/aprofundar vários aspectos: a fiabilidade do sistema de selecção dos 

membros do CA; a garantia da eficiência das políticas públicas e a prossecução dos 

objectivos traçados; a prestação de contas/responsabilização dos gestores públicos. 

Desconhecendo-se o relatório final da CACAH (que nem sequer é mencionado no 

documento em discussão) é importante perceber como foram seleccionados os 

indicadores para o painel que servirá de base à avaliação dos gestores hospitalares 

(quadro 36), quais os indicadores que dependem directamente do gestor (e não de 

outros factores) e quais os que podem ser sujeitos a algum tipo de engenharia 

descurando outros aspectos da missão do hospital. 

 
MEDIDA 7 – CÓDIGO DE ÉTICA DOS HOSPITAIS EPE 

É uma medida que deve ser estendida a todas as unidades que integram o Serviço 

Nacional de Saúde. No caso das unidades hospitalares deve estar integrado com a 

missão do hospital (que incorpora os compromissos deste perante a sociedade, a 

população que serve, os seus doentes e os seus funcionários) e o plano estratégico 

empresarial (que traduz a missão em objectivos operacionais, e define de forma 

                                                                                                                                                                                     
identificação dos respectivos centros de responsabilidade a integrar no regulamento interno do hospital”, 
desconhecendo-se também as acções da várias tutelas, Ministério da Saúde (MS) e Administrações Regionais de 
Saúde (ARS), no controlo de execução dos diplomas em vigor nesta área; não foram divulgados, desconhecendo-se 
a existência, os planos de implantação delineados pelas respectivas ARS. 



 

| 11 

quantitativa os objectivos e os critérios que permitam ao CA avaliar o desempenho da 

gestão executiva e de outros actores chave do hospital). 
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