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1. ÂMBITO DA ANÁLISE 

 

O documento apresentado é, na nossa opinião, manifestamente incompleto. 

Com efeito, qualquer avaliação das convenções como modelo de articulação entre o 

SNS e o sector privado, visando as mesmas a prestação de cuidados de saúde à 

população portuguesa, deve incluir, obrigatoriamente, no seu âmbito, a medida do 

contributo do modelo para a concretização do Serviço Nacional de Saúde. 

O enfoque quase exclusivo, ou pelo menos predominante, na óptica económica e de 

mercado, parece-nos insuficiente, num sistema de saúde centrado no utente. 

É importante, mais que isso, estritamente fundamental, que, nesta avaliação, se diga que 

o sector convencionado de meios de diagnóstico e terapêutica representa hoje mais de 

96 % da produção total do SNS, em ambulatório 
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SNS � ACTOS COMPLEMENTARES

DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA REQUISITADOS

EM AMBULATÓRIO � 2003

88.709.22096,185.203.1001,61.450.6002,32.055.520TOTAIS GERAIS

21.680.14396,920.997.5002,2477.1000,9205.543TRATAMENTOS  
FISIOTERAPIA 

(MFR)

322.70389,7289.60010,
3

33.103ENDOSCOPIAS

4.559.93687,23.974.4008,4382.8004,4202.736EXAMES 
RADIOLÓGICOS

2.586.96998,52.548.2000,0
2

5001,538.269ECOGRAFIAS

362.68093,9340.7006,121.980TAC

59.196.78996,457.052.7001,0590.2002,61.553.889ANÁLISES

TOTAL%ENTIDADES 
CONVENCIONADAS

%CENTROS 
DE SAÚDE

%HOSPITAIS 
SNS

NOTA: Tratamento de dados recolhidos in �Elementos Estatísticos � Informação Geral Saúde/2003 � DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE�

 

 

Para além dos números, importa dizer que as convenções revelaram-se um pilar 

fundamental do sistema de saúde em geral e do Serviço Nacional de Saúde em 

particular, tendo desempenhado um papel determinante na construção da rede 

assistencial do País, aproximando os meios complementares de diagnóstico e 

terapêutica da residência e do local de trabalho dos utentes e têm constituído importante 

instrumento concretizador dos princípios da liberdade de acesso e de escolha dos 

cidadãos, face ao sistema de saúde português. 

Por outro lado, e apesar de o estudo estar limitado, pelo próprio título, às convenções 

com o SNS, não seria dispiciendo fazer, pelo menos, um breve overwiew sobre o sector 

convencionado em geral, aí se incluindo as convenções celebradas por diversos 

subsistemas de protecção na saúde a algumas classes de profissionais do Sector Público, 

nomeadamente a ADSE, SAD-GNR, SAD-PSP, Serviços Sociais do Ministério da 

Justiça, etc. 

A inclusão destes subsistemas, face até à dimensão dos respectivos orçamentos, 

permitiria, de alguma forma, completar a análise e alargar as conclusões extraídas, quer 
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no que toca aos modelos (vide regime livre da ADSE), quer, muito particularmente, no 

que respeita a serviços como consultas e internamentos/cirurgias. 

Acresce que para além da análise macro feita acerca do relacionamento com o Estado 

entre os sectores privado e social, poderia ter-se ido mais longe, referenciando o actual 

sistema de emissão de �P1� para cirurgia por parte dos médicos de família dos doentes. 

Esta faculdade de referenciação para cirurgia, apenas possível para instituições do sector 

social, é mais um factor claro de distorção da concorrência no mercado. 

 

 

2. REGIME JURÍDICO DAS CONVENÇÕES EFECTIVAMENTE EM VIGOR 

 

O estudo contém um bem elaborado levantamento de todo o quadro legal enformador 

do sistema de convenções e do seu regime jurídico em concreto, numa perspectiva 

histórico-evolutiva, bastante completa. 

Não obstante e no que respeita ao regime jurídico das convenções efectivamente em 

vigor, no nosso entender, não se pode afirmar, mesmo quanto às áreas sem novos 

clausulados-tipo, de forma absoluta, que �o enquadramento legal efectivamente 

aplicável às convenções actualmente em vigor não é o do Regime Jurídico das 

Convenções, aprovado pelo Decreto-Lei nº 97/98, de 18 de Abril mas o dos clausulados 

tipo aprovados em meados da década de 80�.� 

É verdade que a generalidade das normas contratuais se mantém enquanto não for 

publicado o novo contrato-tipo.  

Mas há uma importante alteração a assinalar, alteração essa que tem a ver com o 

período de vigência das convenções, que passa a ser para todas de cinco anos, e cuja 

produção de efeitos se reporta à data da entrada em vigor do Decreto-Lei nº 97/98. 

A propósito, atente-se no que dizem Mário Esteves de Oliveira e Rodrigo Esteves de 

Oliveira, em Parecer de Outubro de 2005 (págs. 13 e 14): 

�A primeira premissa de que necessitamos para a solução do problema respeita ao 

prazo de vigência dessas convenções. Já vimos atrás, na verdade, que, por força do artº 

8º do Decreto-Lei nº 97/98, elas têm um prazo de vigência � de �validade�, diz (mal) a 

lei � de cinco anos, �renovando-se automaticamente, por iguais períodos ou por 
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diferentes períodos, mediante acordo das partes contratantes, salvo se, com a 

antecedência mínima de seis meses em relação ao termo de cada período de vigência, 

qualquer das partes resolver� a convenção em que seja parte. 

Trata-se, como se vê, de uma norma jurídica imperativa, a cuja estatuição não podem 

fugir validamente as convenções celebradas � ou, se se preferir, a que não pode 

validamente fugir o clausulado tipo aprovado ministerialmente para cada especialidade 

� em termos tais que qualquer cláusula de uma convenção (ou de um clausulado tipo) 

que se reporte a um outro prazo de vigência, superior ou inferior ao estabelecido, deve 

considerar-se ilegal e automaticamente substituída pela �cláusula legal� constante do 

referido art. 8º do Decreto-Lei nº 97/98. 

Com efeito, em hipóteses destas, em que as entidades públicas se encontram obrigadas 

por lei a contratar em certos termos e condições, o regime legal imperativo, tornando 

automaticamente ilegal qualquer outro termo fixado em regulamento, em cláusulas 

contratuais gerais ou em convenções ad hoc, integra-se directamente no próprio regime 

da convenção (ou do clausulado tipo). 

 

 

3. PERCEPÇÃO DE SATISFAÇÃO E DA QUALIDADE  

 

Uma avaliação do modelo deveria obrigatoriamente medir a percepção de satisfação dos 

utentes, bem como a percepção de qualidade por parte dos prescritores. 

A satisfação dos utentes poderia ser medida, não só com base em critérios de 

comodidade, atendimento� mas também e especialmente, em termos de capacidade de 

resposta às necessidades � proximidade e tempos de espera. 

E não se diga que neste mercado não se consegue medir a qualidade, em virtude da 

existente assimetria de informação. 

Na verdade, os prescritores de meios auxiliares de diagnóstico são capacitados para o 

fazer e fazem-no. Tanto o fazem, que frequentemente, não se conformam com o 

resultado, recorrendo a outra técnica ou pedindo a repetição do exame. 
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Muitas das vezes e, sem prejuízo da liberdade de escolha do doente, o médico prescritor 

aconselha-o a realizar o exame em determinada unidade, por razões de maior fiabilidade 

de diagnóstico. 

No que toca à terapêutica, na diálise existem critérios de medição de qualidade 

internacionalmente reconhecidos, como sejam, as taxas de morbilidade e mortalidade, 

controlo da anemia, parâmetros de nutrição e índices de seroconversão. 

Também na Medicina Física e de Reabilitação, o médico prescritor, que é o médico de 

família do utente, tem, até pela sua experiência clínica, capacidade de percepcionar o 

resultado.  

Por outro lado, avaliar deverá ser também comparar.  

Neste caso, poderia a ERS ter lançado mão de um ou mesmo dos dois métodos 

possíveis � o comparativo internacional ou o comparativo intersectorial ( sector privado 

v sector público). 

Fica-se com a sensação de �paragem a meio caminho�, quando se apuram resultados de 

distâncias entre o local de residência e o local da prestação, sem os comparar com os 

que se verificam no sector público da prestação de cuidados de saúde. 

Mas ainda assim, a metodologia utilizada no estudo que recolheu a informação que 

permitiu as tabelas de distribuição dos utentes por intervalos de distância � recolha dos 

códigos postais dos utentes � não é, no nosso entender, a mais correcta. 

É sabido que grande parte das deslocações para as unidades de MCDT em ambulatório, 

tem como ponto de origem o local de trabalho do utente e não o da residência, pelo que, 

os resultados poderão estar muito aquém da realidade, em consequência da distância 

percorrida ter sido medida relativamente ao código postal da residência e não ao ponto 

de origem. 

Ou seja, mediu-se uma distância virtual e não a distância efectivamente percorrida.  

 

 

4. OS �MONOPÓLIOS GERACIONAIS� E OS �PRESTADORES MENOS 

EFICIENTES� 
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O estudo da ERS parte de uma premissa correcta (pag. 37) � da dificuldade ou 

impossibilidade de acesso dos novos operadores ao mercado convencionado, a qual 

resulta das convenções se encontrarem fechadas � para concluir de forma abusiva e não 

fundamentada, que é mesmo provável que os prestadores convencionados sejam os 

menos eficientes. 

Aqui chegados, importa, desde já, fazer um parêntesis para deixar claro que a nossa 

posição relativamente ao �fecho� das convenções é pública e publicada e é claramente 

no sentido da sua abertura.  

Não houve qualquer organização, pública ou da sociedade civil, para além da FNS e das 

associações federadas, que mais tenha clamado publicamente e insistido junto dos 

sucessivos governos pela necessidade e obrigação legal de publicação dos clausulados-

tipo de todas as convenções e a consequente abertura das mesmas, que decorre, aliás, da 

sua natureza jurídica � contrato de adesão.  

Subscrevendo pois a premissa, estamos frontalmente contra a conclusão, que mais não é 

que uma mera hipótese académica que não encontra a mínima correspondência na 

realidade factual. 

Desde logo, a expressão �monopólios geracionais� à qual podemos, sem rebuço, 

reconhecer méritos do ponto de vista da qualidade da prosa, é todavia, desajustada, 

quando se fala de um sector de actividade empresarial e não de um sector profissional. 

As empresas não são realidades estáticas. Vivemos, felizmente, numa economia de 

mercado, sendo livre a compra e venda de participações sociais e não impende sobre o 

Sector qualquer norma de cariz corporativo e/ou de condicionamento industrial, como, 

p.ex., até há bem pouco tempo, acontecia no sector das farmácias. 

As sociedades que desenvolvem a prestação de cuidados de saúde, nomeadamente, entre 

outras formas de contratação, através de convenções com o SNS, não estão blindadas a 

alterações na estrutura do capital social. E, como é aliás, conhecido, algumas áreas do 

sector convencionado têm sofrido importantes alterações no seu tecido empresarial. 

Por outro lado, também os quadros de pessoal e de colaboradores em regime de 

profissão liberal destas empresas, não são realidades estáticas. Ao contrário do que a 

expressão utilizada sugere, não há, no sector e no que aos profissionais de saúde se 

refere, �empregos para a vida�, nem numerus clausus na contratação. 
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É, com o devido respeito, no nosso entender, revelador de um gritante desconhecimento 

do sector, a afirmação, não fundamentada, que é mesmo provável que os prestadores 

convencionados sejam os menos eficientes. 

É sempre perigoso, num estudo técnico, concluir com juízos de probabilidade, sem os 

sustentar, ao menos, em qualquer dado empírico.  

 Não sendo, apesar de tudo, este o caso, não podemos deixar de dizer que a falta de 

fundamentação técnica pode transformar um estudo de avaliação dum sector, num artigo 

de opinião. 

Uma mera análise histórico-evolutiva do papel do sector convencionado nestes quase 30 

anos do SNS, levaria facilmente a conclusão diametralmente oposta. 

Na verdade, o sector convencionado foi pioneiro na introdução, em Portugal, de novas 

técnicas.  

Exemplo paradigmático é o caso da hemodiálise, no final da década de 70, que 

possibilitou aos insuficientes renais crónicos portugueses voltarem a residir no seu País, 

libertando-se do �exílio clínico� em que se encontravam. 

Só em Espanha, viviam, perfeitamente desenraizados, longe dos familiares e do círculo 

de amigos, cerca de 300 insuficientes renais crónicos portugueses.  

O mesmo se passou, p. ex., com as tomografias computorizadas, numa altura em que o 

Estado ainda nem sequer equacionava a aquisição deste importante equipamento 

complementar de diagnóstico. 

Por outro lado e tendo em conta que a maioria da produção nacional destes cuidados de 

saúde é realizada no âmbito do SNS e o sector convencionado é, nesse universo, de 

longe, o maior produtor, muito menos se percebe o sentido da afirmação. 

Sendo universalmente reconhecido que a boa prática clínica assenta, em muito, na 

experiência empírica que advém da grande repetição de actos (um dos argumentos 

aduzidos pelo Ministério da Saúde como fundamento para o fecho de algumas 

maternidades), não se compreende como é que alguém, muito menos a ERS, sem 

recurso a qualquer outro fundamento, possa fazer o juízo de probabilidade que faz, i.e.,  

quem é convencionado e portanto, tem maior experiência, provavelmente será menos 

eficiente de quem não tem convenção e, logo, tem menos experiência, menos prática 

clínica. 
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5. PREÇOS 

 

No documento em apreço conclui-se que os preços pagos ao sector convencionado �em 

alguns casos estão muito acima, noutros muito abaixo, dos preços que seriam razoáveis 

tendo em conta as estruturas de custos das empresas e as condições de procura� . 

Esta afirmação não está suportada por qualquer estudo técnico ou análise comparativa, 

como pensamos ser exigível num estudo deste tipo. 

Quando se mede algo e se conclui que está muito abaixo ou muito acima, o mínimo 

exigível é que se indiquem quais os critérios de medida e qual a medida-padrão. 

Mas � o estudo não refere, com o devido respeito, o essencial � não tem sido cumprida 

a regra de revisão anual da tabela de preços anexa à convenção - pelo que, no caso dos 

exames e tratamentos que não �sofreram alterações tecnológicas que permitissem 

poupanças significativas nos recursos humanos e nos materiais consumidos� , e que 

são a larguíssima maioria dos que compõem as nomenclaturas anexas às convenções, os 

respectivos preços estão altamente degradados, por efeito dos seguintes factores: 

 Erosão em resultado do processo inflacionário, sem a correspondente correcção 

monetária; 

 Aumento da taxa de IVA em quatro pontos percentuais nos últimos três anos � 

de 17 para 19 e de 19 para 21 %, o que representa para os prestadores um 

aumento directo dos custos, pelo facto de estarem para este imposto numa 

relação de consumidor final, logo, sem direito à dedução; 

 Surgimento de um novo custo � taxas para a Entidade Reguladora da Saúde; 

 Redução generalizada dos preços em 5 %, em Novembro de 2005, por 

imposição unilateral do Ministério da Saúde. 

Estes dados objectivos, comprovados, insofismáveis, extravagantes face à economia em 

geral (não falamos aqui noutros factores comuns aos mercados, como sejam, o aumento 

dos combustíveis e da factura energética) e que convergem no mesmo sentido, não 

podem ser subestimados, pelo que, no nosso entender, terão obrigatoriamente que ser 
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referenciados pelo Regulador neste estudo, sob pena de o mesmo, neste prisma de 

avaliação, ficar irremediavelmente amputado de um primordial critério de análise.  

Mas, à falta de melhor critério, a ERS sempre se podia ter socorrido da opinião de 

reputados economistas da Saúde, entre os quais pontificam os Senhores Professores 

António Correia de Campos e Francisco Ramos, actualmente, respectivamente, 

Ministro e Secretário de Estado da Saúde que num estudo científico elaborado em 

2003, referindo-se à despesa de Estado em convenções, afirmam que� 

 �� tal como no caso dos medicamentos, a tendência dos últimos seis meses revela 

um evidente abrandamento do ritmo de crescimento. Explicações definitivas não são 

conhecidas, mas a barreira à entrada de novas entidades ( com a breve excepção de 

meses em 1997), o cerrado controlo administrativo de preços que, em algumas áreas 

os degradou a tal ponto que se tornou desinteressante para as entidades privadas 

manterem o estatuto de convencionados  ( �) são prováveis razões explicativas � 

(A. Correia de Campos e Francisco Ramos, contas e ganhos na saúde em Portugal. 

Dez anos de percurso, 8º Encontro Nacional de Economia da Saúde, Lisboa, p.23 e 

24). 

Ainda nesta questão dos preços, importa analisar as fragilidades actualmente existentes 

que, no nosso entender, levarão a concluir pela inexistência de um verdadeiro processo 

de formação de preços. 

Na verdade, discordamos frontalmente da afirmação feita na pág. 90 � as tabelas de 

preços que regem o pagamento dos serviços prestados por entidades convencionadas 

aos utentes do SNS são fixadas pelo Ministério da Saúde, com base nos custos de 

prestação desses mesmos serviços pelo próprio SNS. 

A não ser que se esteja a falar do processo inicial da elaboração das primeiras tabelas 

no início dos anos oitenta, porque o que se verifica, já de há muitos anos a esta parte, é 

uma factualidade completamente diferente. 
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O confronto das tabelas em vigor no sector convencionado com as suas 

correspondentes nos estabelecimentos e serviços que integram o SNS, levarão 

qualquer observador a concluir imediatamente que as tabelas das convenções, são, 

para a larguíssima maioria dos actos, imensamente inferiores às tabelas do SNS, 

chegando as disparidades, em casos extremos, a proporções de um para dez. 

Também ao nível das cirurgias é muita significativa a diferença entre os preços pagos 

pelo Estado aos hospitais públicos pela sua produção normal, que são, em média, cerca 

de 50 % superiores aos pagos exactamente pelos mesmos serviços ao sector privado e 

social, no âmbito do SIGIC. 

Este é mesmo um aspecto ilustrativo de que é neste campo dos meios complementares 

de diagnóstico e de terapêutica em ambulatório, que a experiência faz evidenciar a 

necessidade de separação entre prestador e financiador, princípio que vem sendo 

largamente defendido pelas mais proeminentes personalidades da área da Saúde. 

Nesta área, o Estado deve-se preocupar em transferir meios e esforços da prestação 

para a actividade reguladora e fiscalizadora, assegurando aos cidadãos contribuintes a 

boa aplicação dos dinheiros públicos, financiando cuidados de saúde de qualidade. 

Também os processos de revisão de preços, os raríssimos que se verificaram 

abrangendo todo o sector, resultaram quase sempre em aumentos lineares, muito 

pouco generosos como é fácil de ver e sem qualquer suporte técnico. O mesmo se 

diga, mutatis mutandis, da redução �cega� de 5 %, verificado o ano passado. 

A única determinante conhecida nos últimos processos de revisão (para cima e para 

baixo) chama-se calendário político. 

Urge pois alterar este estado de coisas. Nesse sentido, concordamos com a afirmação 

que antecede, na mesma página ( 90) e período,  a que acabamos de criticar, i.e., terá 

que existir alguém responsável pela fixação dos mesmos. 
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Pensamos aliás que esse papel poderia caber ao Regulador, desde que fosse 

estabelecido um procedimento justo, credível porque tecnicamente apoiado e 

participado, com recurso a um Conselho Consultivo do qual emanassem comissões 

para as diferentes valências, e nas quais participassem, entre outros, os representantes 

do financiador/pagador e dos prestadores dos serviços, como aliás, já acontece noutros 

sectores da Economia. 

 

6. A QUESTÃO DA COMPLEMENTARIDADE DO SECTOR 

CONVENCIONADO E �O RACIONAL APROVEITAMENTO DA 

CAPACIDADE INSTALADA NO SECTOR PÚBLICO� 

 

Em diversas passagens do documento em análise, fala-se na complementaridade do 

Sector convencionado face ao SNS e na necessidade do racional aproveitamento da 

capacidade instalada no sector público e, a propósito, considera-se que permanecem 

sérias dúvidas quanto à avaliação das necessidades de serviços (e se a capacidade 

instalada no SNS é ou não suficiente para suprir essas necessidades) � pág. 38. 

Quanto à necessidade destes serviços convencionados, é surpreendente à dúvida. O 

sector produz �só� 96,1 % da totalidade dos ACDT de todo o SNS !! 

Quanto à possibilidade da transferência desta produção para os estabelecimentos 

integrantes do SNS, bastará analisar o que tem sido, desde a criação do SNS, o 

investimento público em clínicas de ambulatório � zero ! 

Se a transferência se realizar a favor das grandes unidades hospitalares, é fácil de 

adivinhar o resultado de uma tal política centralista e de concentração � acabam os 

cuidados de proximidade e surgirão as inevitáveis listas de espera em áreas nas quais o 

fenómeno, até aqui, era desconhecido. 

Mas mais importante que estas evidências, é a própria filosofia que está subjacente a 

este tipo de análise, que é aliás recorrente noutros fóruns e que parte de uma percepção 

errada do que é o sistema de saúde português. 
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O sistema de saúde não se confunde com o Serviço Nacional de Saúde. O SNS é parte 

de um todo, que é o sistema de saúde português. 

O sistema de saúde, tal qual vem definido na Lei de Bases da Saúde, Base XII, nº 1, 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, bem 

como por todas as entidades privadas e por todos os profissionais livres que acordem 

com a primeira a prestação de todas ou de algumas daquelas actividades. 

Logo, as entidades privadas convencionadas com o SNS integram o SISTEMA DE 

SAÚDE PORTUGUÊS. 

E, atente-se, não estamos aqui perante uma mera declaração de princípios. Trata-se 

outrossim, de um princípio basilar do edifício jurídico da Saúde, enformador da 

actuação dos órgãos e agentes do Estado, face até à natureza da legislação sobre saúde 

que, nos termos da Base III da mesma Lei, é de interesse e ordem pública.  

Outro dos princípios fundamentais desta Lei de Bases é inequivocamente o apoio ao 

sector privado, em concorrência com o sector público. 

Base II, 1 - f):  

È apoiado o desenvolvimento do sector privado da saúde e, em particular, as iniciativas 

das instituições particulares de solidariedade social, em concorrência com o sector 

público. 

Base XXXVII - I: 

O Estado apoia o desenvolvimento do sector privado da prestação de cuidados de 

saúde, em função das vantagens sociais decorrentes das iniciativas em causa e em 

concorrência com o sector público. 

Este apoio pode traduzir-se, nomeadamente, na facilitação da mobilidade do pessoal do 

Serviço Nacional de Saúde que deseje trabalhar no sector privado, na criação de 

incentivos à criação de unidades privadas�(Base XXXVII, 2). 

Portanto, a tendência para falar em complementaridade do sector convencionado face ao 

sector público, entendida no sentido de mera subsidiariedade ou �último recurso�, e 

invocando em auxílio da tese, o racional aproveitamento da capacidade instalada no 

sector público, como se os prestadores convencionados fossem �descartáveis�, 

prestadores �kleenex�, de usar quando, ocasionalmente, o sector público deles 
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necessitasse para suprir as suas ineficiências e, de deitar fora em conjuntura contrária, 

não colhe, porque é contrária à letra da Lei. 

E, para além do mais, seria impensável construir uma rede estável, com a cobertura 

actualmente feita, com base nesse pressuposto, de que só seria utilizada como último 

recurso. Seria o mercado do �lá vem um�. 

Por coerência com o nosso ordenamento jurídico da saúde, quando se fala em �racional 

aproveitamento da capacidade instalada� deve-se colocar imediatamente um ponto ou, 

em maior rigor, acrescentar a expressão �no sistema de saúde�, nunca �no sector 

público� por contra-ponto ao sector privado convencionado com o SNS. 

É pois, alicerçados neste princípio de consagração legal, que sempre defendemos a 

necessidade de elaboração de uma carta nacional de equipamentos do sistema de saúde 

e não a versão menor, de equipamentos do SNS, pois só a primeira constituirá, no 

quadro jurídico vigente, instrumento adequado a uma boa orientação para as opções a 

fazer em sede de investimento público, para uma correcta afectação de recursos (sempre 

escassos) às reais necessidades.  

 

 

7. CONTRATO DE ADESÃO OU CONCURSO PÚBLICO ? 

 

Esta velha questão trazida, pela primeira vez, a debate, pelo Decreto-Lei nº 11/93, de 15 

de Janeiro, que aprovou o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde e que parecia 

definitivamente �enterrada� com a publicação do Decreto-Lei nº 97/98, de 18 de Abril 

(Lei das Convenções), foi agora �ressuscitada�. 

Não obstante, compreendemos e aceitamos que o facto de o debate já ter sido realizado 

e encerrado, não deverá constituir impedimento para que mais tarde, noutro momento, 

venha a ser colocado novamente em agenda. É uma iniciativa normal e própria da 

dinâmica das sociedades democráticas. 

Mas, da nossa parte, por maior esforço que façamos, não conseguimos vislumbrar 

alteração de circunstâncias que possa, de alguma forma, modificar as considerações de 

interesse público feitas no preâmbulo do diploma pelo legislador de 1998 e que 

estiveram subjacentes à clara opção feita pelo contrato de adesão. 
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Consideramos que as mesmas se revestem, hoje, de toda a actualidade e pertinência, 

pelo que, aqui as trazemos, por excerto do preâmbulo e assim, por economia e remissão, 

fundamentamos a nossa posição de manutenção do contrato de adesão como o 

instrumento adequado à celebração de convenções com o SNS: 

�Por um lado, a exigência de celebração de concurso público, então consagrada, 

revela-se desadequada a um sector tão particular e sensível como o da saúde, 

justificando o interesse público das prestações objecto de contratação a adopção de um 

regime especial que agora se institui, consagrando uma ponderação mais qualitativa 

do que quantitativa, sustentada no princípio da livre escolha do utente face a 

prestadores devidamente credenciados.  

Na verdade, o interesse público a prosseguir - garantir o acesso de todos os cidadãos, 

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

curativa e de reabilitação, com a necessária prontidão e continuidade - condiciona a 

natureza, os termos e o conteúdo dos contratos a celebrar. Por outro lado, pretende-se 

uma progressiva melhoria na intervenção do Estado na administração dos cuidados de 

saúde, acompanhada de adequada rentabilização da capacidade instalada, a par do 

aumento e diversificação da oferta dos prestadores de vocação social e privada, 

assumindo-se sempre o Estado como garante do princípio da acessibilidade de todos os 

cidadãos aos cuidados de saúde. É neste contexto que se reveste de especial 

importância a definição dos pressupostos e princípios subjacentes à contratualização 

com o sector privado lucrativo ou com fins de solidariedade social, por via de 

adequada disciplina estabilizadora e clarificadora do sector convencionado, tendo 

igualmente em vista a segurança do seu investimento.�  - Preâmbulo do Decreto-Lei nº 

97/98. 

 

 

  

 

      

  

 


