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SUMÁRIO EXECUTIVO 

No actual contexto de reconfiguração organizacional dos cuidados de saúde primários (CSP) e do consequente re-

equacionamento do modelo de contratualização das Unidades de saúde Familiar (USF) e Agrupamentos dos Centros de 

Saúde (ACES), impunha-se realizar um estudo tendente ao conhecimento e análise do caminho já percorrido em Portugal, 

devidamente contextualizado pelas tendências internacionais, assim como, atento o clima de incerteza em que vivemos, 

configurar possíveis cenários futuros, que apenas serão verdadeiramente úteis se servirem para alicerçar as decisões 

estratégicas da sociedade contemporânea. 

Saliente-se que o desenvolvimento de estudos de caso e a construção de cenários futuros para responder ao desafio de uma 

estratégia para a contratualização em CSP no nosso país encerram desafios metodológicos consideráveis. Desde logo, pelo 

facto de algumas das experiências estudadas não terem sido desenvolvidas ao ponto de permitirem análises consistentes, 

mas também porque os avanços e recuos contraditórios nas políticas públicas no sector da saúde que verificámos ao longo 

das últimas três décadas, marcados, essencialmente, por mudanças das funções do Estado, no sentido de aumentar o papel 

regulatório e diminuir os gastos públicos, trazerem consigo algumas dificuldades, ambiguidades e conflitos. 

Não obstante, e no seguimento da adjudicação pela Administração Central do Sistema de Saúde, IP (ACSS), de uma 

prestação de serviços resultante do ajuste directo n.º 58/2009, o grupo de investigação em Políticas e Administração de 

Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) desenvolveu um projecto de investigação/acção dedicado ao estudo 

aprofundado da contratualização em cuidados de saúde primários. 

Como finalidade última, o projecto de investigação pretendia contribuir para a concretização de um modelo que garantisse o 

acesso dos cidadãos, com qualidade, à prestação de cuidados de nível primário, que potenciasse os ganhos em saúde e 

permitisse dotar o sistema de melhores estruturas de gestão, num contexto de sustentabilidade financeira. 

Saliente-se, contudo, que o projecto de investigação não contém em si mesmo uma solução para as dificuldades ainda 

presentes num processo de contratualização que tem um longo percurso pela frente, mas tão só evidenciar alguns aspectos 

do caminho já percorrido e das tendências internacionais e, bem assim, mediante a realização de um exercício de 

cenarização, efectuar uma prospecção daquilo que são os futuros previsíveis neste contexto.  

Para a efectivação do protocolo de investigação, o projecto foi repartido em cinco fases identificadas na figura infra. 
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A equipa de investigação fez corresponder as diferentes fases do projecto a relatórios de progresso e a um relatório final. 

Neste pressuposto, foram desenvolvidos ao longo do projecto de investigação os seguintes relatórios de progresso: 

FASES DO PROJECTO DE 

INVESTIGAÇÃO 
RELATÓRIOS DATA DE ENTREGA 

Fase 1 Estrutura do Projecto de Investigação Abril de 2009 

Fase 2 Conteúdos Programáticos 2 de Junho de 2009 

Fase 3 Revisão das Práticas Internacionais (versão preliminar) 31 de Julho de 2009 

 Revisão das Práticas Internacionais, Sumário Executivo (versão preliminar) 31 de Julho de 2009 

Fase 4 
O Processo de Contratualização de Cuidados de Saúde Primários em Portugal – Estudo de 

Caso 
30 de Dezembro de 2009 

O relatório que agora se apresenta constitui o produto último, terminando o percurso desenvolvido pela equipa de 

investigação. Pretende-se dar resposta à questão de investigação que serviu de ponto de partida, definindo um quadro 

conceptual de cenarização que contribua para a prospecção do futuro da contratualização. 

Anteriormente a este exercício de cenarização, foi necessário, porém, observar atentamente aquilo que já se fez, tanto no 

contexto internacional, como no panorama português, para daí retirar ensinamentos e o real enquadramento daquilo que se 

pode esperar considerando um futuro de 5 a 10 anos. 

Do estudo sobre as abordagens e as estratégias escolhidas noutros países, a saber, Austrália, Canada, Espanha, Finlândia, 

Reino Unido, Alemanha, França, Holanda, Estados Unidos da América e Ruanda, resultam algumas notas de particular 

relevância: 

 Muitas têm sido as opções escolhidas para a concretização da reforma dos CSP, numa lógica de experimentalismo e 

aprendizagem. As diferentes organizações de saúde têm empreendido esforços na análise de estratégias 

FASES DO PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO

Fase 1

Estruturação do 
projecto de 
investigação

Fase 2

Definição dos conteúdos 
programáticos para os 
módulos de formação

Exemplo

Criação de Comunidade 
de Práticas

Fase 3

Revisão das práticas 
internacionais

Metodologia

Alguns resultados

Fase 4

Análise retrospectiva do 
processo de 

contratualização de CSP

Estudo de caso

(Descrição da metodologia 
adoptada e apresentação 

dos resultados das 
entrevistas – análise de 

conteúdo) 

Actualização da revisão 
de práticas 

internacionais (cont.)

Fase 5

Identificação de 
diferentes cenários

Actualização da revisão 
de práticas 

internacionais (cont.)

Estudo de caso  (cont.)

(Aplicação da Técnica de 
Grupo Nominal e Relatório 

de Estudo de Caso)

Cenários para o Futuro 
(Método da Cenarização)

Relatório Final de 
Projecto
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alternativas, com a preocupação de garantir os valores da equidade, qualidade e sustentabilidade dos sistemas de 

saúde. 

 Muito embora se registem diferenças significativas nos sistemas de saúde do mundo inteiro, os CSP são de forma 

consensual reconhecidos pela comunidade internacional como um pilar fundamental dos sistemas de saúde, que 

condiciona de forma determinante e incontornável o seu desempenho global. 

 Têm igualmente emergido novas formas de organização dos cuidados, que procuram concretizar a descentralização 

dos processos decisórios e da gestão dos recursos. Deste modo, os serviços são ajustados às necessidades das 

populações locais por quem delas está mais próximo e os recursos disponíveis são adaptados às exigências desses 

serviços, alcançando-se deste modo maior eficiência e efectividade na prestação de cuidados. 

 Os diferentes países estudados revelaram diferenças significativas nos processos de contratualização desenvolvidos, 

também em função do sistema de saúde que os caracteriza, mas todos apontam para processos de contratualização 

no sentido de alcançarem uma maior eficiência dos recursos utilizados, um acesso mais alargado e facilitado aos 

serviços de saúde, a prestação de cuidados de elevada qualidade e o enfoque na promoção da saúde e na 

prevenção da doença. 

 Ressaltam com evidência algumas escolhas e características comuns, como a descentralização dos processos 

decisórios, com prestação de contas, em equipas multidisciplinares motivadas, envolvidas e mais próximas das 

populações que servem e, portanto, mais conhecedoras das suas necessidades e expectativas. Mais do que isso, 

assiste-se à tendência para uma maior integração de cuidados, sendo a contratualização uma ferramenta 

imprescindível para a sua concretização. 

 Das diferentes experiências referenciadas, considera-se fundamental retirar os devidos ensinamentos, com base nos 

pontos fortes e fracos identificados, alcançando-se assim um nível de conhecimentos mais alargado sobre o 

processo de contratualização, enquanto abordagem bastante internacionalizada e adoptada por diferentes sistemas 

de saúde. Fundamentalmente, importa colher lições de um processo que é já aplicado em múltiplos contextos, 

ainda que configurado de formas diversas, mas que é considerado por numerosos países como uma ferramenta 

essencial e imprescindível para alcançar e sustentar as metas e políticas de saúde. 

Na etapa seguinte do projecto de investigação, foi conduzido um estudo de caso, seguindo a metodologia de Yin (2003), 

para a compreensão do passado e do presente da contratualização. 

As unidades de saúde participantes do experimentalismo das últimas duas décadas serviram, com efeito, de laboratório às 

tentativas de implementação de modelos inovadores para a gestão dos serviços de saúde e para a contratualização, que 

iniciava assim um trajecto de aprendizagem. 

Neste ponto de viragem nos CSP, e bem assim da contratualização, impunha-se a reflexão sobre o caminho percorrido, que 

de nada serve se não for útil na sustentação de novos modelos. Útil no pensar de novo, colhendo sempre os ensinamentos 

do passado. 
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Algumas observações feitas pelos entrevistados e peritos revelaram o entusiasmo e o optimismo dos profissionais e da 

organização perante as experiências desenvolvidas, mas também os desalentos e preocupações que a sua implementação 

tem suscitado, principalmente no contexto de reforma a que actualmente se assiste. 

Podendo definir-se, de certo modo, uma linha entre o modelo ideal preconizado e o modelo que afinal sobreviveu junto dos 

prestadores, a equipa reflectiu sobre o que de positivo permaneceu e o que de negativo emergiu.  

Naquilo que se refere a aspectos positivos podemos destacar: 

 A autonomia técnica, o sentido de controlo, de pertença, de reconhecimento dos prestadores como os factores que 

mais motivaram os profissionais na adesão ao Projecto Alfa, ao Regime Remuneratório Experimental (RRE) ou às 

USF, a par do apoio que receberam da tutela para o desenvolvimento organizacional. A autonomia organizacional, 

traduzida na descentralização e aproximação dos processos decisórios à comunidade e a quem mais está perto 

dela, é um pilar sem o qual a contratualização não é sustentável. Não é possível exigir compromisso e 

responsabilização a quem não controla o seu caminho e as suas escolhas. 

 O desenvolvimento das ferramentas de informação, principalmente como suporte clínico, que tem permitido, em 

grande medida, melhorar os processos de registo e recolha de dados. 

Os aspectos mais negativos prendem-se com:  

 A ausência de liderança junto das equipas e a descontinuidade das políticas de saúde, que não permitiram que as 

várias experiências organizativas nos CSP tivessem sucesso ou fossem alargadas a todo o território português. Uma 

questão central e que revelaria a maturidade do sistema seria a capacidade de olhar para trás, reconhecer de forma 

imparcial o mérito das diferentes experiências, independentemente de quem lhes tenha dado impulso e, com 

humildade retirar delas ensinamentos para o futuro. 

Questionados sobre se o sistema consolidou a aprendizagem recebida ao longo de mais de duas décadas, fazendo-a reflectir 

no actual modelo organizacional e de contratualização, o grupo de investigação deixa algumas reflexões face às opiniões 

expressas: 

 Verificou-se de forma generalizada, entre os entrevistados e peritos, a preocupação perante a falta de autonomia 

dos novos Directores Executivos de ACES para a contratualização, no que respeita a três vertentes cruciais: 

recursos, processos e decisão. Afinal, um dos aspectos mais marcantes, positivos e diferenciadores de uma reforma 

que se iniciou há mais de 20 anos, e que mais motivou os profissionais, não tem reflexo na reorganização dos CSP a 

que actualmente se assiste. 

 Torna-se cada vez mais evidente a necessidade da inclusão de indicadores de resultado (outcomes), mais do que de 

produção (outputs). Os prestadores entendem já estar à altura de verem medidos os seus resultados, pelo que se 

torna imperativa a consolidação desta aprendizagem, fazendo-a reflectir no novo modelo. 

 Outro factor de grande tristeza revelou ser o resultado discriminatório que a existência no mesmo ACES de USF e 

de Centros de Saúde (futuras UCSP) provoca, distinguindo os ―utentes USF‖ e os ―utentes não USF‖ ou, como são 
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apelidados, ―utentes de primeira‖ e ―utentes de segunda‖, o que não é razoável quando se dá uma reforma 

organizacional. 

 Tendo havido um notável desenvolvimento dos sistemas de informação como suporte clínico, já o seu uso no apoio 

à gestão e a sua interoperabilidade, factores também de sustentação do modelo de contratualização, não têm sido 

acautelados pela tutela, como notam os entrevistados. A simetria de informação e a fiabilidade dos dados são 

fundamentais para a concretização dos processos de negociação, monitorização, acompanhamento e avaliação e, 

mais do que isso, para a sua credibilização. 

 Os entrevistados revelaram vontade de receber acções formativas, que aceitariam até constituir uma forma de 

incentivo. Reconhece-se, por isso, a necessidade de se estabelecer a formação como componente indispensável de 

qualquer modelo de contratualização que se (re)desenhe. 

 Foi muito referida a falta de competências e de recursos humanos qualificados. Os novos ACES reabsorveram 

muitos profissionais que há muitos anos trabalhavam nas sub-regiões, mas que, sendo competentes em trabalho 

administrativo, não estão preparados para a cultura de participação e de pró-actividade que se espera no novo 

modelo organizativo. 

Quanto à aprendizagem recebida pelos próprios profissionais, resultam do estudo, igualmente, algumas conclusões: 

 É uma constatação quase empírica que as USF que participaram do Projecto Alfa e do RRE estão mais bem 

preparadas para processos mais sofisticados de negociação e de contratualização. Porém, mais do que 

aprendizagem ou hábitos, as equipas que se apresentam em vantagem relativamente às congéneres que agora 

iniciam o seu percurso de contratualização caracterizam-se por uma especial motivação e entrega, por um espírito 

ímpar de equipa e de liderança, concedendo tempo e dedicação à discussão interna prévia. E a organização 

reconhece-lhes, com efeito, processos de negociação mais interessantes e melhores resultados. 

 Acredita-se que este é um momento de preparação, ―infra-estruturação‖ e interiorização dessa cultura nas pessoas 

e nas organizações, mais do que de uma efectiva implementação. Coexistem, neste momento, profissionais e 

equipas com diferentes percursos e experiências de contratualização, com diferentes hábitos e formas de estar nas 

organizações e em diferentes fases de desenvolvimento organizacional. É necessário, em primeiro lugar, uniformizar 

a linguagem de contratualização e encontrar, na diversidade, um caminho indistinto partilhado por todos. 

Tendo como apoio o estudo das experiências de contratualização e quasi-contratualização de âmbito nacional e as 

tendências internacionais, a equipa recorreu, por fim, à técnica de cenarização, com vista à construção de quatro possíveis 

―futuros‖ da contratualização em CSP, num espaço temporal de 5 a 10 anos. 

Para o efeito, foram elegidas duas forças motrizes que poderão traduzir melhor aquilo que será um futuro para a 

contratualização em CSP. Por um lado, temos os sistemas de informação, transversais ao sistema, que se situam entre os 

pólos ―planeamento, monitorização e avaliação‖ e ―impossibilidade do processo de contratualização‖ e, por outro, as 

autonomias que permitem caminhar entre um nível de inovação, satisfação e responsabilização ou para uma abordagem de 

comando e controlo. Os quatro cenários possíveis resultam da conjugação destes factores principais e, mais do que isso, do 

sentido positivo ou negativo em que se poderão desenvolver. 
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Neste sentido, emergiram 4 cenários, como podemos observar na figura seguinte: 

Figura 1: Matriz dos cenários 

 

O cenário A, intitulado ―Sustentabilidade do Processo de Contratualização e do próprio SNS‖, o mais importante e menos 

previsível, revela um futuro bastante positivo, caracterizando-se, essencialmente, pelos seguintes aspectos: 

 Progresso e sucesso de uma reforma que é sensata e prudente e que tem implícita uma maturidade organizacional, 

o reconhecimento dos profissionais e os recursos adequados que a aproxima de uma ―contratualização por 

resultados‖.  

 O processo de contratualização não apresenta falhas sistémicas, de implementação, de modelo ou das práticas 

(profissionais), coexistindo um elevado nível de compromisso e confiança de todos os actores. Sendo naturalmente 

flexível, induz uma maior transparência nos custos, melhor desempenho, garantia de acesso com qualidade aos 

cuidados de saúde, um aumento da qualidade e da produtividade, efectividade e ganhos de eficiência 

generalizados, contribuindo para a sustentabilidade do SNS. 

 O grau de desenvolvimento dos sistemas de informação permite medir, corrigir desvios, definir metas e indicadores 

que reflectem os diferentes estádios de experiência e desenvolvimento das equipas, consentindo ainda numa 

utilização de serviços mais adequada, que evita os desperdícios associados a uma fraca articulação dos CSP com os 

restantes níveis de cuidados. 

 O cidadão, no centro do sistema de saúde, possui mais informação e tem uma maior capacidade de iniciativa, 

confia mais no sistema e vê as suas necessidades e expectativas satisfeitas. 

 Impera a decisão baseada na evidência e uma cultura de benchmarking. 

Paradoxo
Sustentabilidade do 

Processo de 
Contratualização e do 

próprio SNS

“Regresso ao 
passado” 

Modelo 
Burocrático 
estruturado  

SISTEMAS   DE INFORMAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE

DO PROCESSO DE

CONTRATUALIZAÇÃO

INOVAÇÃO/SATISFAÇÃO/
RESPONSABILIZAÇÃO

PLANEAMENTO/
MONITORIZAÇÃO

/AVALIAÇÃO

ABORDAGEM COMANDO

CONTROLO
A

U
T

O
N

O
M

IA
S
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O Cenário B, intitulado ―Paradoxo‖, representa a não adaptação e adopção da perspectiva de gestão de mudança que a 

reforma em curso exige, caracterizando-se, nomeadamente, por: 

 Um cenário que vê reforçado o ―carácter extraordinário mas incerto‖ da actual reforma, salientando-se como um 

dos maiores constrangimentos o absentismo de informação pertinente e ajustada à realidade, que não permite 

assegurar um acompanhamento adequado do doente na organização prestadora de cuidados. 

 Uma inadequação dos sistemas de informação (SI) que, estando longe de uma lógica de SI integrados de saúde, 

não acompanham a inovação e impedem uma maior responsabilização e transparência do sector, num quadro de 

autonomia contratualizada. 

 Estruturas de gestão ineficientes e tendencialmente insustentáveis, que encerram um modelo de contratualização 

que não contribui para melhorias em termos de ganhos em saúde ou para um acesso com qualidade dos cidadãos 

aos cuidados de saúde.  

O cenário C, intitulado ―Modelo Burocrático estruturado‖, apresenta-se com uma clara abordagem de comando-controlo 

suportada por sistemas de informação consolidados que nos permitem entendê-lo como:  

 Um modelo ―inteligente e perigoso‖ que, privilegiando uma política centralista, vai em contra-ciclo às reais 

necessidades da reforma, que requer um processo de contratualização efectivo, devidamente sustentado por um 

modelo de monitorização e acompanhamento adequado e por um sistema de contrapartidas indutor de um maior 

desempenho e ajustado às realidades locais.  

 Desacompanhado dos profissionais no terreno, que vêem a sua autonomia e poder de decisão claramente 

diminuídos, resulta em diversas ineficiências, pelo elevado grau de complexidade em que se move, colocando em 

causa a arquitectura do sistema. 

O Cenário D, intitulado ―Regresso ao Passado‖, representa o pior dos cenários, sendo caracterizado, em termos gerais, por: 

 Um modelo impositivo que não atende à experimentação, inovação e que não se adaptou aos novos desafios 

suscitados pela reforma, afastando-se claramente de um processo de contratualização de base relacional negocial e 

responsabilizante. 

 Um grande peso da gestão corrente, por falta da efectiva descentralização e responsabilização, que limita a 

introdução de uma visão mais estratégica gerando ineficiências graves no sistema.  

 Dissociado de um esquema de contrapartidas adequado e potenciador de melhores práticas, em virtude de uma 

inadequação crónica do sistema de informação.  

Cada um dos cenários devolveu uma série de implicações e actuações estratégicas que, de forma resumida, podemos 

observar no quadro seguinte. 
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Quadro 1: Quatro cenários – implicações e agenda estratégica 

A análise conjunta dos diferentes cenários e suas implicações, face ao contexto actual da reforma, permite-nos salientar 

alguns aspectos que traduzem, de forma similar, algumas das principais preocupações e factores críticos de sucesso 

enunciados pelos peritos consultados: 

 O crescimento do número de USF e a implementação dos ACES não tem sido acompanhado dos recursos, 

estruturas e funções de acompanhamento que a reforma deveria garantir. 

 Persiste uma deficiência na qualidade dos sistemas de informação, designadamente, por questões que se prendem 

com a sua interoperabilidade, inviabilizando o desenvolvimento profissional e/ou organizacional. 

 O processo de contratualização, que deveria contribuir para uma maior equidade na distribuição dos recursos, não 

tem atendido às assimetrias regionais actualmente presentes. 

 A medição dos indicadores é desfasada dos diferentes estádios de experiências e desenvolvimento das equipas. 

 Processos de negociação impositivos e inflexíveis colocam em causa o processo de contratualização e, bem assim, 

uma reforma efectiva nos CSP, por meio da aproximação das respostas dos prestadores às suas populações. 

 

Cenário A 
Sustentabilidade do processo de 

contratualização e do próprio SNS 

Cenário B 
Paradoxo 

Cenário C 
Modelo burocrático estruturado 

Cenário D 
Regresso ao Passado 

CARACTERIZAÇÃO 

Processo de contratualização 
orientado para outcomes 

Sistemas de informação que não 
servem de suporte à autonomia 
contratualizada 

Modelo impositivo dotado de sistemas 
de informação robustos 

Modelo burocrático 
estruturado com deficiências 
graves ao nível dos sistemas de 
informação  

IMPLICAÇÕES 

 Sucesso da reforma 
 Transparência total 
 Exigência crescente no 

desempenho 
 Melhores resultados em saúde 
 Melhor captação dos MF 
 GC efectiva 
 Acompanhamento adequado do 

processo leva a melhor adequação 
da contratualização 

 Auto regulação 
 Grau acrescido de qualidade e 

satisfação 
 Exigência crescente dos 

profissionais e cidadãos 

 Atomização 
 Falta de informação 
 Falta de evidência 
 Ruptura financeira gera 

privatização 
 Desregulação/incapacidade do 

sector 
 Diminuição da efectividade 
 Caos conduz a parasitação do 

sistema 
 Maior liberdade 
 “desnorte” 

 Dirigismo da reforma 
 Maior perigo actual 
 Centralização 
 Diminuição da criatividade e 

motivação 
 Estrangulamento operacional 
 Transferência de ACES/USF para outro 

nível – ULS 
 Insatisfação profissional 
 Manutenção da máquina burocrática 
 Perversão da reforma  
 Aumento dos custos de transacção 
 Diminuição da 

identificação/compromisso com a 
organização 

 Desresponsabilização dos 
actores 
 Ausência de Planeamento 
 Desmotivação geral 
 Desagregação organizacional 
 Saída de médicos de família 

para o sector privado 
 Janela de oportunidades para 

o sector privado 
 Desfragmentação completa 
 Resistência e conflitualidade 
 Colapso do SNS 

AGENDA ESTRATÉGICA 

 Prestação de contas 
 Processo de comunicação activo 
 Implementação de sistema de 

acreditação 
 Dar flexibilidade ao modelo de 

contratualização 
 Alterar modelos de financiamento 

nos CSP 
 Avaliação do processo de 

contratualização 
 Reconhecimento do mérito 

 Intervenção “top down” da 
recentragem da política para o 
sector 

 Uniformização de sistemas 
 Plano estratégico para a 

implementação da reforma 
 Transparência (informação 

processo de contratualização) 
 Plano estratégico e operacional 

dos SI 
 Implementação da GC 
 Monitorização 

 Separação definitiva de 
SI/financiamento - ACSS 
 Recriar a missão dos CSP 
 Formação das lideranças 
 Reforma das ARS 
 Gestão por objectivos participada 
 Potenciar mecanismos de 

descentralização e responsabilização 
 Gestão de expectativas 
 Reforço da autonomia dos ACES 
 Potenciar o “experimentalismo” 
 Apostar nos ACES com “maior 

viabilidade” 
 Reengenharia organizacional 
 Apostar na formação competências 

 Investimento nos SI 
 Investimento na formação 

dos profissionais 
 Produção de evidência 

científica para a decisão 
estratégica 

 Activar/estimular “motor” da 
mudança 

 Fomentar trabalho de equipa 
com responsabilização 

 Reforço dos mecanismos de 
negociação e desempenho 

 Recriar/fazer a reforma 
(começar de novo) 
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 Os profissionais não se encontram devidamente capacitados para enfrentar o espírito reformista em curso, existindo 

falhas ao nível da formação de equipas e de competências de liderança.  

 O sistema de incentivos não permite, ainda, uma verdadeira ligação ao desempenho e resultados face às 

responsabilidades de uma prestação dirigida à melhoria dos cuidados de saúde das populações.  

 Uma melhor adequação do modelo de financiamento aos CSP, que se espera corrigir algumas das disfunções 

actualmente existentes. 

 A inexistência de um processo de governação clínica prejudica o foco no doente e uma cultura de serviços baseada 

em elevados padrões de qualidade e de responsabilidade social. 

 Os sistemas de acreditação e de qualidade são uma realidade distante das organizações de saúde devendo 

considerar-se uma prioridade estratégica da reforma.  

 A adopção de plano de comunicação efectivo surge como um factor essencial para garantir o sucesso do processo 

de contratualização nas suas dimensões externa e interna. 

 A decisão baseada na evidência e uma cultura de benchmarking surgem também como elementos determinantes no 

contexto actual, o que vem reforçar o necessário investimento estratégico nos sistemas de informação na saúde.  

Assegurar uma contratualização rigorosa, no contexto actual da reforma dos CSP, revela-se uma questão complexa, mas, ao 

mesmo tempo, uma oportunidade para corrigir algumas das suas deficiências crónicas, bem como para introduzir melhorias 

em algumas das suas vertentes em resultado do processo de mudança em curso. 

Consideramos, pois, que as bases para o desenvolvimento do processo de contratualização para os CSP estão actualmente 

lançadas. Contudo, surgem num contexto de uma transformação organizacional de peso que terá um impacto significativo 

ao nível dos custos de transacção que, a médio e longo prazo, ir-se-ão fazer reflectir.  

Nesta medida, acreditamos que uma boa utilização do processo de contratualização que, de todo o modo, visa assegurar 

uma melhor distribuição de recursos em função das necessidades em saúde, permitirá ultrapassar da melhor forma possível 

esta fase de transição e, bem assim, assegurar o êxito da reforma onde se revela um factor crítico de sucesso.  

Apoiando-se no que foi possível observar e naquilo que se acredita poder ser determinante para a continuidade (ou 

descontinuidade) do modelo de contratualização, o grupo de investigação emite as seguintes recomendações: 

1. A reengenharia dos sistemas e das tecnologias de informação 

2. A promoção da qualidade da informação em saúde 

3. A requalificação do parque informático 

4. A reflexão sobre os indicadores existentes 

5. A afectação de recursos aos ACES 

6. A adequação da contratualização às necessidades locais de saúde 
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7. A construção de um modelo de financiamento 

8. A implementação de um sistema de classificação de doentes com ajustamento pelo risco 

9. A constituição efectiva das diferentes unidades funcionais 

10. A reabilitação e qualificação dos recursos humanos 

11. O fortalecimento da articulação entre os CSP e os outros níveis de cuidados 

12. O estabelecimento de canais de comunicação entre as diferentes instituições 

13. Uma descentralização efectiva 

14. A definição de modelos de monitorização e acompanhamento 

15. Processos de avaliação efectivos 

16. A implementação de um completo esquema de incentivos 

17. A criação de estruturas de suporte à contratualização 

18. A implementação de uma contratualização interna efectiva 

19. O reforço da credibilização da contratualização  
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INTRODUÇÃO 

Vários países em todo o mundo têm vindo a encetar diferentes abordagens para melhorar a prestação de cuidados 

primários. A capacitação dos profissionais e o incentivo à participação comunitária são alguns desses factores. 

Outro mecanismo amplamente utilizado para melhorar os serviços de saúde primários é a contratualização, porquanto 

(Loevinsohn, 2001): 

 Induz uma maior flexibilização e responsabilização promovendo melhorias nos serviços e uma maior capacidade de 

resposta aos utilizadores. 

 Aumenta a autonomia de gestão e descentraliza a tomada de decisões para os gestores do terreno. 

 Utiliza a concorrência para aumentar a qualidade e eficiência dos serviços.  

 Permite que os governos se foquem menos na prestação de serviços e mais em outras funções em que têm uma 

vantagem comparativa. 

A contratualização pode ainda contribuir para uma melhoria significativa dos níveis de equidade, dado que os governos, 

através da utilização de contratos, conseguem dirigir a prestação de cuidados primários para as populações mais 

vulneráveis.  

A temática da contratualização no contexto da reforma dos cuidados de saúde primários tem suscitado o debate, sendo 

certo, porém, que se tornou também uma questão incontornável na organização dos serviços de saúde. O aperfeiçoamento 

dos processos de contratualização e o desenvolvimento de ferramentas adequadas ao bom desempenho das unidades de 

saúde constituem, nos dias de hoje, um assunto prioritário nas organizações de todo o mundo. 

«The isolation that often characterized traditional health actors has become impossible to sustain. 

In addition, as new independent or autonomous actors come on stage, it becomes less easy to rely 

on hierarchical authority. This compels health actors to reconsider their relations. (…) It is 

increasingly common for such relations to be based on contractual arrangements, which formalize 

agreements between actors, who accept mutually-binding commitments» (WHO, 2010) 

Na sequência da linha de investigação especificamente dedicada ao aprofundamento desta temática que a Escola Nacional 

de Saúde Pública (ENSP) tem vindo a desenvolver desde 2004, e no âmbito da adjudicação pela Administração Central do 

Sistema de Saúde, IP (ACSS) de uma prestação de serviços resultante do ajuste directo n.º 58/2009, o grupo de 

investigação em Políticas e Administração de Saúde conduziu um projecto de investigação/acção tendente ao estudo 

aprofundado da contratualização na vertente dos cuidados de saúde primários. 

A concretização do projecto englobava cinco dimensões de actividades, traduzidas nos objectivos principais do estudo, 

designadamente: 

i. Revisão das práticas internacionais com particular enfoque nos processos e mecanismos de contratualização em 

cuidados de saúde primários, 

ii. Definição de conteúdos programáticos para os módulos de formação, 
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iii. Análise retrospectiva do processo de contratualização de cuidados de saúde primários em Portugal, mediante a 

aplicação de estudos de caso aos modelos já implementados e em vigor, 

iv. Identificação de diferentes cenários para o desenvolvimento da contratualização nesta área de cuidados e, 

consequentemente, 

v. A identificação dos objectivos gerais e específicos que as estruturas operacionais devem prosseguir. 

Para a compreensão dos processos de contratualização e de outras formas organizativas inovadoras que têm vindo a ser 

implementadas, o estudo percorreu as diferentes práticas desenvolvidas noutros países e as experiências das unidades de 

saúde em território nacional. A equipa de investigação propunha-se, em última instância, proceder à identificação de 

diferentes cenários para o desenvolvimento do processo de contratualização no âmbito dos CSP, por meio da exploração dos 

factores críticos a tomar em consideração no momento da concepção de um modelo de gestão e contratualização. Como 

finalidade última, o projecto de investigação pretendia contribuir para a concretização de um modelo que garantisse o 

acesso dos cidadãos, com qualidade, à prestação de cuidados de nível primário, que potenciasse os ganhos em saúde e 

permitisse dotar o sistema de melhores estruturas de gestão. 

Para garantir a actualidade e veracidade da informação vertida nos diferentes relatórios, o grupo de investigação submeteu 

o seu conteúdo a uma leitura crítica, junto de especialistas com experiência profissional e de investigação no âmbito das 

reformas de CSP, tanto no espaço internacional como na realidade portuguesa. 

Para a efectivação do protocolo de investigação, o projecto seria repartido em cinco fases identificadas na figura infra. 

Figura 2: Fases do projecto de investigação Contratualização em Cuidados de Saúde Primários – Horizonte 2015/20 

 

FASES DO PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO

Fase 1

Estruturação do 
projecto de 
investigação

Fase 2

Definição dos conteúdos 
programáticos para os 
módulos de formação

Exemplo

Criação de 
Comunidade de 

Práticas

Fase 3

Revisão das práticas 
internacionais

Metodologia

Alguns resultados

Fase 4

Análise retrospectiva 
do processo de 

contratualização de CSP

Estudo de caso

(Descrição da metodologia 
adoptada e apresentação 

dos resultados das 
entrevistas – análise de 

conteúdo) 

Actualização da 
revisão de práticas 

internacionais (cont.)

Fase 5

Identificação de 
diferentes cenários

Actualização da revisão 
de práticas 

internacionais (cont.)

Estudo de caso  (cont.)

(Aplicação da Técnica de 
Grupo Nominal e 

Relatório de Estudo de 
Caso)

Cenários para o Futuro 

(Método da Cenarização)

Relatório Final de 
Projecto
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A equipa de investigação faria corresponder as diferentes fases do projecto a relatórios de progresso e relatório final. Neste 

pressuposto, foram produzidos ao longo do projecto de investigação os seguintes relatórios de progresso: 

1º Fase 1 – Estrutura do Projecto de Investigação, datado de Abril de 2009 

2º Fase 2 – Conteúdos Programáticos, datado de 2 de Junho de 2009 

3º Fase 3 – Revisão das Práticas Internacionais (versão preliminar), datado de 31 de Julho de 2009 

Fase 3 – Revisão das Práticas Internacionais, Sumário Executivo (versão preliminar), datado de 31 de Julho de 2009 

4º Fase 4 – O Processo de Contratualização de Cuidados de Saúde Primários em Portugal – Estudo de Caso, datado de 

30 de Dezembro de 2009 

O relatório da Fase 1 constituiu o enquadramento do projecto de investigação a desenvolver, por intermédio da definição do 

seu âmbito, objectivos e natureza. Foram, então, determinados os diferentes métodos de pesquisa e análise, apresentados 

os países que constituiriam objecto de estudo no contexto internacional e definidos os produtos finais do estudo. 

O relatório da Fase 2 apresentou uma proposta de conteúdos programáticos a desenvolver no âmbito de acções formativas 

junto dos prestadores e das organizações, pretendendo definir um programa para transmissão de conhecimentos que 

permitirá uma apropriação dos saberes indispensáveis a um domínio do processo de contratualização. O objectivo último é 

corresponder à necessidade de melhoria do desempenho dos diferentes actores no contexto da reforma e reorganização da 

prestação de cuidados de saúde primários a que actualmente se assiste, bem como a divulgação de instrumentos e 

ferramentas para uma gestão estratégica e eficaz das unidades de saúde. 

Os relatórios da Fase 3 constituíram a apresentação do estado de arte ao nível internacional, através de uma revisão 

bibliográfica extensiva e da recolha de evidência científica. Pretendia-se contextualizar e caracterizar a temática da 

contratualização em saúde, especificamente nos cuidados de saúde primários, por meio da observação das diferentes 

práticas no espaço internacional, apresentando as escolhas que têm vindo a ser feitas noutros países para a reorganização e 

reforma dos serviços de saúde.  

O relatório da Fase 4 apresentou o desenvolvimento de um estudo de caso para a compreensão das diferentes experiências 

organizativas inovadoras e dos diferentes processos de contratualização desenvolvidos em Portugal desde a década de 90, 

designadamente, o dos Centros de Saúde (CS) das Sub-Regiões de Saúde de Setúbal e Alentejo, o Projecto Alfa, o Regime 

Remuneratório Experimental (RRE) e, mais recentemente, o das Unidades de Saúde Familiar (USF). Pretendia-se avaliar o 

impacto do experimentalismo desenvolvido nos diferentes contextos e verificar a bondade ou falhas de cada um dos 

modelos adoptados. Foi apresentada a contextualização da evolução dos CSP em Portugal, a fundamentação metodológica e 

o protocolo do estudo de caso. Os resultados relatados eram ainda preliminares. Foi também realizada uma actualização das 

práticas internacionais, assim como uma análise preliminar dos sistemas de classificação de doentes com ajustamento pelo 

risco. 

O relatório que agora se apresenta constitui o produto último, finalizando o percurso desenvolvido pela equipa de 

investigação. Pretende-se dar resposta à questão de investigação que serviu de ponto de partida, definindo um quadro 

conceptual de cenarização que contribua para a prospecção de um futuro da contratualização, especialmente no contexto da 

reforma dos cuidados primários e da reorganização dos serviços de saúde em curso.  
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Neste âmbito, o presente relatório é constituído por: 

 Síntese e actualização das práticas internacionais em cuidados de saúde primários (contratualização e sistemas de 

classificação de doentes) 

 Apresentação do relatório de estudo de caso: O Processo de Contratualização em Cuidados de Saúde Primários em 

Portugal 

 Construção e exploração de cenários futuros 

 Recomendações 
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REVISÃO DAS PRÁTICAS INTERNACIONAIS: SÍNTESE E ACTUALIZAÇÃO 

I. CONTRATUALIZAÇÃO EM CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 

Na sequência do relatório datado de 31 de Julho de 2009, cuja leitura não se dispensa, apresenta-se a síntese e 

actualização das práticas internacionais no âmbito da contratualização em CSP. 

Servindo de enquadramento às recomendações do presente relatório final, esta secção visa essencialmente dar enfoque aos 

principais elementos caracterizadores dos países em estudo relativamente às seguintes dimensões: 

 Organização do sistema de saúde e dos cuidados de saúde primários 

 Percurso da contratualização 

 Características dos actuais modelos de contratualização 

Com efeito, a observação das diferentes experiências desenvolvidas no resto do mundo é particularmente útil no estudo das 

falhas e virtudes das diversas abordagens possíveis a modelos inovadores de gestão e de contratualização. Em última 

análise, serve o propósito deste projecto de investigação, que visa alcançar um melhor conhecimento sobre esta temática, 

principalmente no contexto de reforma que hoje se vive em Portugal. 

SISTEMAS DE SAÚDE TIPO BEVERIDGIANO 

1. AUSTRÁLIA 

O sistema de saúde da Austrália caracteriza-se por ser um serviço nacional de saúde desde 1984, denominado Medicare, e 

tem por base um seguro de saúde universal e compulsório. Os serviços de saúde são prestados por uma complexa rede de 

prestadores públicos autónomos e de prestadores privados. 

O sistema de cuidados primários encontra-se organizado em Divisions of General Practice, organizações voluntárias de 

médicos de família. As práticas de medicina familiar são maioritariamente privadas, da propriedade de médicos de clínica 

geral ou de entidades empresariais, constituindo uma parte importante da prestação de cuidados de saúde primários. 

Figura 3: Sistema de saúde - Austrália 

 

Sistema de saúde

Seguro de saúde 
universal 

compulsório 
financiado com base 

em impostos –
Medicare 

Cuidados de saúde primários

Prestados 
maioritariamente pelo 

sector privado

Contratualização

Contratos com base no desempenho, acordos de financiamento
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A reforma dos cuidados primários na Austrália, iniciada em 1992 com a General Practice Strategy, tinha por objectivo 

aumentar o papel dos médicos de família para além dos cuidados individuais aos doentes e promover a sua efectiva 

integração no sistema. 

É atribuída pelo Minister for Health and Ageing uma importância significativa à equidade no acesso, assim como a uma 

maior responsabilização e prestação de contas pelo desempenho e pelos resultados. Neste âmbito, têm surgido novos 

modelos de prestação de cuidados primários, como as chamadas GP Super Clinics, que, de acordo com o Governo da 

Commonwealth, devem apresentar dez características centrais: 

 Prestação de cuidados integrados multidisciplinares centrados no doente 

 Capacidade de resposta cabal às necessidades e prioridades da população local 

 Prestação de cuidados acessíveis, culturalmente apropriados e financeiramente comportáveis 

 Prestação de cuidados preventivos 

 Utilização eficiente e efectiva das tecnologias de informação 

 Condições e ambientes de trabalho que atraiam e retenham os profissionais 

 Boas práticas com elevada qualidade 

 Business models viáveis, sustentáveis e eficientes 

 Apoio aos futuros profissionais de cuidados primários 

 Integração com programas e iniciativas locais 

Em 1998/1999, foram introduzidos contratos de financiamento com base nos resultados, entretanto substituídos em 2005, 

no âmbito do National Quality & Performance System, por contratos com base no desempenho, a celebrar com as Divisions 

of General Practice. 

Por outro lado, às recentes GP Super Clinics são atribuídos orçamentos com base em especiais acordos de financiamento 

que explicitam em detalhe todos os seus termos e condições. Estas organizações actuam durante o período de 20 anos e no 

âmbito de uma particular governância organizacional. Com efeito, a Commonwealth não será sua proprietária nem será 

responsável pela sua gestão. Espera-se que cada clínica apresente uma estrutura directiva robusta, capaz de cumprir os 

objectivos do programa, ao mesmo tempo que prestará contas pela utilização do financiamento recebido. 

É dado algum enfoque na formação e no apoio aos prestadores, tendo sido criados e desenvolvidos alguns programas e 

projectos: 

 Incentives Program 

 Australian Primary Care Collaboratives Program 

 Quality Improvement Skills Program 

 Rebirth of a clinic (D.E.S.I.G.N.) 

 

O actual processo de reforma vai no sentido da adopção de modelos mais integrados de cuidados em que as diferentes 

estruturas se articulam entre si numa visão sistémica. As recomendações do relatório intercalar do NHHRC (2009) e da 

Primary Care Taskforce sugerem: a adopção de uma gestão num nível único de Governo, a consolidação de uma estratégia 
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nacional de cuidados de saúde primários, a existência de uma coordenação e planeamento de serviços através de 

organizações regionais que, em conjunto com os cuidados primários, efectuam um registo voluntário de doentes tendente a 

reforçar a relação utente-médico, abordagens mais flexíveis para o programa de financiamento, novas modalidades de 

remuneração que incentivem uma melhor abordagem na doença crónica e estados complexos, em vez de episódios únicos 

e, ainda, uma melhor infra-estrutura de apoio à coordenação de cuidados, tais como sistemas de informação que facilitem a 

adopção de modelos de prestação de cuidados mais integrados. 

2. CANADÁ 

O Canadá apresenta um sistema de saúde financiado e administrado predominantemente pelo estado, sustentado num 

esquema de seguro de saúde nacional (―nacional health insurance system‖). Não existe, porém, um único plano, sendo este 

sistema nacional composto, desde 1961, por 13 planos de saúde das diferentes províncias (10) e territórios (3) do Canadá. 

Os cuidados de saúde primários são a porta de entrada para o sistema de saúde canadiano, muitas vezes associados à 

função de referenciação e coordenação de outros serviços de saúde especializados. 

Figura 4: Sistema de saúde - Canadá 

 

Distinguem-se três fases no percurso de contratualização a que se assistiu no Canadá: 
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Figura 5: Percurso da contratualização - Canadá 

 

No âmbito do processo de contratualização de CSP, têm sido implementados vários programas de incentivo e apoio aos 

prestadores de cuidados: 

 Educação interprofissional do College of Health Disciplines da University of British Columbia 

 2008 Canadian Survey of Experiences with Primary Health Care 

 Canada Health Infostructure Partnerships Program 

 Knowledge Development and Exchange Applied Research Initiative 

 Ottawa Decision Support Framework 

3. ESPANHA 

Espanha é uma monarquia parlamentar e desde a Ley General de Sanidad de 1986 que se caracteriza por um sistema de 

saúde que tem por base o Sistema Nacional de Salud (SNS), criado no contexto de uma reforma no financiamento, que 

passou de um sistema de seguro social para um sistema de impostos, de cobertura universal. 
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Figura 6: Sistema de saúde - Espanha 

 

A Ley 14/1986, General de Sanidad ressaltou a importância dos cuidados de saúde primários e reforçou o papel dos médicos 

de clínica geral como gatekeepers dos serviços de saúde e do trabalho em equipa. Uma das grandes alterações foi a criação 

dos chamados Equipos de Atención Primaria (EAPs) que, em 2001, já estavam presentes em 99,8% de zonas básicas de 

saúde e abrangiam 92% da população. 

O sistema de saúde espanhol sofreu também um processo de descentralização, tendo as matérias da saúde passado da 

gestão do Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) para as 17 Comunidades Autónomas (CC.AA), que exercem 

competências na planificação da saúde, saúde pública e assistência à saúde. 

Identificam-se quatro fases no percurso de contratualização em Espanha: 

Figura 7: Percurso da contratualização - Espanha 

 

O actual modelo de contratualização vigente em Espanha caracteriza-se por: 

 Dotação dos centros de saúde da autonomia e dos incentivos suficientes para cumprir os objectivos de prestação de 

serviços de qualidade, acessíveis e satisfatórios à população; 

 Negociação com cada centro de saúde, de modo a fixar concretamente objectivos organizacionais, carteira de 

serviços, satisfação dos utentes, uso racional de medicamentos, afectação de recursos, incentivos, entre outros 

aspectos; 
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(CG), ainda que sem 
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significativas nas 
cláusulas que lhes 
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 Adequação às necessidades da população e disponibilidade de meios; 

 Pretende-se melhorar a eficiência técnica, criar um ambiente mais competitivo e favorecer a descentralização na 

tomada de decisão, permitindo inclusivamente utilizar os recursos económicos obtidos através de uma boa gestão, 

os quais poderão ser aplicados na melhoria do funcionamento dos centros de saúde ou na motivação profissional. 

Os elementos chave do modelo de contratualização são a: 

 Formação de equipas 

 Direcção participada por objectivos (DPO), como resposta à rigidez das estruturas de gestão 

 Coexistência de várias formas jurídicas de organização com delegação da responsabilidade na gestão de serviços, 

como, por exemplo: 

o Unidades de gestion clinica (Andaluzia e Astúrias) 

o Unidades de contrato (Castilla-La Mancha) 

o Uniones temporales de empresas (Valença) 

4. FINLÂNDIA 

Os serviços de saúde finlandeses têm por base um sistema de seguro nacional (National Health Insurance – NHI), um 

programa de cobertura universal compulsória introduzido em 1964, operacionalizado pela Social Insurance Institution of 

Finland, também conhecido por Kela. 

A prestação de serviços no sistema de saúde finlandês funciona através de cuidados de saúde municipalizados. A 

responsabilidade pela prestação de cuidados de saúde primários cabe também aos municípios. Estes serviços são prestados 

em centros de saúde, sob a alçada do município ou de um conjunto de municípios que tenham constituído uma federação. 

Figura 8: Sistema de saúde - Finlândia 

 

Tendo em vista assegurar o financiamento e a disponibilidade de cuidados de saúde primários, tende-se para a criação de 

um modelo em que os cuidados primários são financiados através de um novo programa nacional de seguro de saúde, 

libertando os municípios de prestar os serviços de saúde, tendo estes somente que adquirir a cobertura do seguro de saúde 

para os seus residentes a partir de um prestador do novo sistema que, por sua vez, adquiriria os serviços a partir de 

prestadores do sector público e privado. 

Sistema de saúde

National Health 
Insurance

Cuidados de saúde primários

Municípios

Contratualização

Tendência para a implementação de um modelo único
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No fundo, trata-se de um modelo com base na separação entre o financiamento e a prestação de cuidados de saúde, que 

partiria de um processo de negociação e contratualização e que poderia eliminar disparidades na responsabilidade do 

financiamento entre grandes e pequenos municípios, garantindo a todos os cidadãos a igualdade no acesso a cuidados de 

saúde. 

5. REINO UNIDO 

O sistema de saúde britânico tem por base um sistema nacional de saúde, encontrando-se os cuidados de saúde primários 

organizados como um serviço frontline. 

Figura 9: Sistema de saúde - Reino Unido 

 
 

O Reino Unido presenciou um percurso de contratualização ao longo de 30 anos, marcado pelo experimentalismo. Podemos 

distinguir 6 fases na implementação de mecanismos de contratualização, descritas na figura infra. 
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Figura 10: Percurso da contratualização - Reino Unido 

 

 

O practice based commissioning (PBC), actual modelo de contratualização, apresenta como principais características a 

centralização dos contratos, a aproximação dos processos decisórios à comunidade, o desenvolvimento de modelos 

informais, a aprendizagem com base na experimentação, o empoderamento dos prestadores de cuidados, a inovação e a 

co-existência de modelos diversificados, com diferentes níveis de responsabilidade, incentivos e âmbito. 
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Têm vindo a ser implementadas várias ferramentas para a contratualização, uma delas a chamada Accountability for 

Reasonableness (AFR), que contribui para assegurar processos decisórios mais transparentes, justos, credíveis e robustos, 

uma vez que, na ausência de orientações locais claras em relação às decisões de contratualização, existe um risco de 

confusão, inconsistência da prática, iniquidade do tratamento e vulnerabilidade organizacional ao desafio legal. 

Com vista a uma adequada organização dos serviços de saúde, o Department of Health compele os prestadores de cuidados 

contratualizadores a apresentar planos estratégicos e operacionais para cinco anos para a melhoria ao nível local da saúde 

da população abrangida. No âmbito deste plano de acção, os prestadores expõem a sua visão de como serão os serviços 

dos médicos de clínica geral no futuro, enquadrados nas prioridades nacionais. É ainda fundamental a apresentação das 

parcerias a estabelecer entre os PCTs, as autoridades locais e outras entidades (públicas e privadas), de forma a assegurar 

que as necessidades em saúde e bem-estar locais estão a ser devidamente percepcionadas e atendidas. É também dada 

importância ao contínuo envolvimento dos doentes, clínicos e outros parceiros locais. 

Antes de promover essas melhorias, o Department of Health aconselha o estabelecimento, como ponto de partida, do 

mapeamento das circunstâncias actuais (―mapping the baseline‖), que deverá ultrapassar três etapas fundamentais: a 

avaliação de necessidades, o levantamento dos serviços existentes (em termos de capacidade, qualidade – que inclui 

qualidade organizacional, efectividade e experiência do doente –, acesso, capacidade de resposta, escolha do doente, value 

for money, instalações, procura, serviços melhorados), identificação do que é preciso mudar. 

São quatro as vias de contratualização de cuidados de saúde primários: 

 General Medical Services (GMS) – via de contratualização estabelecida com os médicos de clínica geral (desde 

2004). 

 Personal Medical Services (PMS) – os contratos com PMS constituem uma alternativa aos GMS e distinguem-se 

destes pelo seu carácter localista e por serem estabelecidos entre a prática clínica e a respectiva Primary Care 

Organization, não estando sujeitos às negociações do Department of Health com a General Practitioners Committee 

da British Medical Association, contrariamente ao que acontece com os GMS. 

o Specialist Provider Medical Services (SPMS) – são acordos PMS, com a diferença de não ser necessário que 

os doentes, para receberem os cuidados, se encontrem inscritos junto do prestador. 

 Alternative Provider Medical Services (APMS) – trata-se de uma via de contratualização em que os PCTs podem 

contratualizar com um leque alargado de prestadores para a entrega de serviços adaptados às necessidades locais. 

Constitui uma ferramenta importante para responder às necessidades em saúde em áreas de sub-prestação 

histórica, para permitir a nova prestação de serviços onde outras práticas exerceram o direito a excluírem-nos da 

sua acção (―opt outs‖) e para a melhoria do acesso em áreas com problemas ao nível do recrutamento e da 

retenção de GPs. 

 Primary Care Trust Medical Services (PCTMS) – os PCTs podem também prestar serviços, empregando directamente 

funcionários a tempo inteiro para a prestação de um conjunto completo de serviços, a tempo parcial ou apenas 

pontualmente. 
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É dada também grande importância à formação e ao apoio aos prestadores de cuidados contratualizadores. O Department 

of Health identifica as áreas-chave nas quais o PCT deverá prestar suporte aos GPs e practice-based commissioners: 

 Dados necessários para a gestão e informação financeira 

 Apoio gestionário e financeiro 

 Celeridade na fixação do orçamento e no processo decisório 

 Esquemas locais de incentivos 

 Flexibilidade para explorar o PBC da forma que melhor se adeque aos GPs e practice-based commissioners 

 Linhas de orientação para o estabelecimento de uma equipa de PBC 

 Nas linhas de orientação dirigidas às equipas de PBC, incluem-se as seguintes: 

 Alcançar a um consenso com os colegas GPs, enfermeiros e outros profissionais de saúde sobre o caminho 

a seguir 

 Estabelecimento de um grupo de trabalho para a implementação da actividade 

 Assegurar uma estratégica clara e focalizada, através da criação da visão do que se quer alcançar por meio 

do PBC 

 Envolver todos os elementos da equipa dos cuidados primários, incluindo gestores e enfermeiros, para que 

haja uma responsabilização colectiva 

 Assegurar que as visões dos doentes estão representadas 

 Estabelecimento de bons canais de comunicação 

 Documentação da visão e dos acordos alcançados  

Algumas das vias disponibilizadas pelas diversas entidades britânicas para a formação e apoio dos practice-based 

commissioners são as seguintes: 

 World Class Commissioning (WCC) – uma nova abordagem para a realização do commissioning, que aproveita as 

melhores práticas do país e dos sistemas de saúde do resto do mundo para melhorar a forma como os PCTs 

contratualizam serviços. O Department of Health entende que um WCC efectivo e um forte PBC aumentam de modo 

infinito o potencial para a excelência da saúde da população, dos cuidados de saúde e do valor. 

 Leadership for Clinical Service Improvement, desenvolvido pela Improvement Foundation para o ano 2009/2010 – 

destina-se aos gestores de cuidados de saúde para que adquiram competências para liderar as mudanças desejadas 

no sistema de saúde, através de um efectivo processo de contratualização. 

 Framework for Procuring External Support for Commissioners e PCT BOard Development Framework – lançados ao 

nível nacional, dirigem-se aos PCTs para colmatarem as suas deficiências no que respeita a capacidades e 

competências para o processo de contratualização. 

 Construção de business cases – concebidos tanto para construir a conjectura de mudança como para demonstrar 

que os GPs e os practice-based commissioners têm um plano claro e robusto para a concretização da mudança na 

prática, a partir da utilização dos recursos. Parte-se da compreensão firme da oportunidade, com base na análise 

dos dados e na avaliação da prestação dos serviços. Os GPs e os practice-based commissioners deverão estar 

actualmente em posição de desenvolver um business case para a mudança. 
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 Primary Care Management Development Programme (PCMDPO), Programa para o Desenvolvimento da Gestão dos 

Cuidados Primários – desenvolvido como um piloto para apoiar os gestores na construção das suas competências e 

capacidades individuais. 

 Knowledge Based Commissioning Programme – com o objectivo de contribuir para a prática com o melhor 

conhecimento actual procedente da investigação, experiência e análise de dados, com vista a assegurar que a 

afectação de recursos reflecte as necessidades, assim como a utilização de recursos maximiza os benefícios 

enquanto minimiza prejuízos e custos. 

 Practice-based Commissioning (PBC) Development Framework – estabelecido pelo Department of Health, pode ser 

utilizado pelas SHAs, pelos PCTs e pelos practice-based commissioners (PBCs) para indicarem organizações 

apropriadamente capazes da prestação de um determinado âmbito de apoio ao desenvolvimento das competências 

para o PBC. Este conceito parte da ideia de que a contratualização é mais forte e mais efectiva quando resulta de 

uma parceria entre clínicos locais e gestores de serviços de saúde que trabalham lado a lado. 

A contratualização é estabelecida com base nos chamados serviços melhorados (―enhanced services‖), identificados em três 

tipos: 

 Directed Enhanced Services (DES) – serviços que devem ser prestados pelos PCTs à sua população, como é o caso 

do programa de imunização infantil 

 Local Enhanced Services (LES) – serviços desenvolvidos localmente e concebidos para ir de encontro às 

necessidades locais de saúde 

 National Enhanced Services (NES) – serviços para responder às necessidades locais de saúde, contratualizados de 

acordo com as especificações nacionais e aos quais se aplica benchmarking. É o caso dos cuidados melhorados para 

os sem-abrigo, serviços mais especializados para a esclerose múltipla e cuidados especializados a pacientes 

depressivos 

Estes serviços melhorados vieram ultrapassar uma lacuna que existia quanto aos serviços básicos e permitem a prestação 

de cuidados para além dos especificados de forma standard, com vista a apoiar os PCTs na redução da procura de cuidados 

secundários. 

Na avaliação das metas contratualizadas, foram observadas oito características comuns aos PCTs com melhor desempenho: 

 Liderança do PCT, visivelmente apoiante e empenhado no PBC, tanto nas acções como no discurso 

 Clareza e boa definição reduzida a escrito dos papéis e responsabilidades do PCT e consórcios, e entre as práticas 

no âmbito de um consórcio 

 Dados mensais, precisos, oportunos e comparativos ao nível da prática 

 Estrutura local 

 Apoio à gestão pelo PCT em dias de pessoal empenhado nos consórcios 

 Subsídio para a gestão 

 Esquemas de incentivos para promover a actividade numa área de importância estratégica 

 Envolvimento relevante nas decisões de contratualização do PCT 
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O PCT considerado como o que apresentava o melhor desempenho apresentava ainda uma nona característica: a delegação 

orçamental formal nos consórcios com prestação de contas e acordo de prestação com o PCT. 

A falta de progresso do PBC nalgumas práticas clínicas deveu-se, segundo o Department of Health, a: 

 Falta de uma suficientemente forte e partilhada visão entre os PCTs e practice-based commissioners 

 Apoio insuficiente para o desenvolvimento da capacidade e aptidão (―capacity and capability‖) para o PBC 

 Deficiência na qualidade, desactualização da informação no apoio ao PBC e lenta resposta sobre os planos de PBC e 

business cases 

 Confusão de papéis, responsabilidades e relações 

 Preocupações sobre a governância e percepção de conflitos de interesse 

 Falta de consenso sobre o correcto equilíbrio de incentivos 

O PBC é a única via, segundo o Department of Health, através da qual o NHS conseguirá envolver os GPs na consecução da 

mudança estratégica na prestação dos serviços e permitir a partilha de responsabilidade pela actividade. Este envolvimento 

com o ―lado da procura‖ é um elemento necessário ao NHS e, em última análise, aos doentes que serve. O Department of 

Health reconhece que o PBC não perdeu apoio como conceito, mas é preciso, no entanto, aprender as lições sobre qual será 

a melhor forma de o implementar. O Department of Health conclui que o PBC deve ser ―bem-vindo‖ e não encarado com 

suspeita, dado que a delegação do commissioning e da configuração dos serviços poderá contribuir para alcançar 

―localismo‖, alocando poder o mais possível e o mais perto possível dos doentes, para o envolvimento das equipas de 

cuidados primários na configuração activa e na gestão de circuitos de cuidados e para a quebra da fronteira entre os 

cuidados primários e os cuidados secundários. 

Actualmente, começa, porém, a verificar-se pressão sobre o modelo practice-based commissioning para que se adapte à 

necessidade de se estabelecer o continuum de cuidados prestados aos utentes, especialmente entre os cuidados primários e 

os cuidados secundários. A criação de uma rede de ―parcerias clínicas locais‖ poderá ser eventualmente a nova tendência no 

sistema de saúde britânico, constituídas por médicos de família, outras entidades comunitárias e especialistas de cuidados 

secundários. Estas novas entidades seriam responsáveis pela prestação e contratualização de serviços, com total 

responsabilização pela saúde das suas populações. 

SISTEMAS DE SAÚDE TIPO BISMARCKIANO 

6. ALEMANHA 

O sistema de saúde alemão assenta, desde 1883, no modelo bismarckiano, ainda que tenha sofrido, ao longo do tempo, 

algumas modificações. Em 1 de Abril de 2007, deu-se início a uma reforma significativa, com a introdução da ―Lei para o 

Fortalecimento da Competição no Sistema de Seguro de Saúde Estatutário‖. 

Os cuidados de saúde são prestados tanto por entidades públicas como privadas, controlando, porém, o Governo alemão as 

políticas de saúde e a prestação dos cuidados de saúde. 
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Na sequência da reforma de 2007 e da consequente reorganização do fundo de solidariedade, com início em 1 de Janeiro de 

2009, os cidadãos alemães subscrevem actualmente um seguro de saúde compulsório. 

Figura 11: Sistema de saúde - Alemanha 

 

Desde o século XIX que se assiste à presença de mecanismos de contratualização de CSP na Alemanha: 

Figura 12: Percurso da contratualização - Alemanha 

 

De forma a facilitar novas formas de prestação de cuidados, o Governo Federal alemão alterou, em 2000, as regras para a 

contratualização entre os fundos de seguros de saúde e os prestadores. Pela primeira vez, as seguradoras não estavam 

limitadas aos contratos negociados colectivamente e a orçamentos, sendo possível agora os médicos contratualizarem de 

forma selectiva com as primeiras, em esquemas de cuidados integrados, modelos de gatekeeping e programas de gestão de 

doença. 

Estas inovações têm, assim, promovido formas de prestação de cuidados integrados através de centros clínicos, 

gatekeeping, incentivos financeiros para médicos, seguradoras e doentes e a competição através da contratualização 
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selectiva entre prestadores e financiadores, ainda que tenha sido dado muito lentamente início a contratos com esta nova 

tramitação. 

A competição introduzida com a reforma de 2007 veio permitir às seguradoras, por outro lado, novas possibilidades na 

configuração dos contratos, podendo, por exemplo, contratualizar directamente com os médicos que prestam cuidados de 

saúde em consultórios privados. 

Muitas das reformas encontram-se, porém, ainda em fase de implementação. 

7. FRANÇA 

Inspirado inicialmente no sistema bismarckiano, o sistema de saúde francês (l’Assurance Maladie) combina, nos dias de 

hoje, elementos decorrentes dos modelos de Bismarck e de Beveridge, tendo por base seguros de saúde, enquadrados num 

sistema de segurança social, sob uma forte intervenção estatal. Com a reforma da Couverture Maladie Universelle (CMU), 

em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2000, o seguro de saúde obrigatório, base do actual sistema de saúde francês, passou 

a cobrir toda a população. 

O sistema de saúde francês é caracterizado pela liberdade de escolha e pelo fácil e livre acesso dos doentes, incluindo o 

acesso directo a especialistas. A prestação de cuidados é tanto pública como privada. 

Os cuidados de saúde de nível primário são prestados por médicos que exercem a profissão de forma independente, 

dentistas e auxiliares médicos nas suas áreas profissionais e, ainda, por pessoal assalariado dos hospitais e dos centros de 

saúde. 

A reforma do financiamento do sistema de saúde de 2004 introduziu um sistema voluntário, ainda que com fortes incentivos 

financeiros, de gatekeeping para maiores de 16 anos. Ao médico escolhido dá-se o nome médecin traitant, figura criada pela 

Lei nº 2004-810, de 13 de Agosto, alterada em 23 de Julho de 2009. 

Figura 13: Sistema de saúde - França 

 

Os mecanismos de contratualização de CSP existentes em França têm sido desde 1960 os seguintes: 
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Figura 14: Percurso da contratualização - França 

 

Em 2002, foi reformulado o sistema de acordos estabelecidos entre os profissionais e as seguradoras. O novo sistema 

compreende três níveis: 

 A fixação de regras comuns para todos os profissionais a nível regional e nacional; 

 A especificação de cláusulas de boas práticas a nível regional e nacional para cada área profissional; 

 E, no caso de falta de aceitação por uma categoria profissional, é permitida a celebração de contratos (public health 

contracts) entre as seguradoras e os profissionais individualmente para o desenvolvimento de cuidados preventivos 

ou a integração em redes, em troca de pagamentos adicionais. 

O processo legislativo de 2002 permitiu, assim, que os profissionais de saúde e as seguradoras celebrassem, entre si, 

diferentes tipos de acordos que, essencialmente, representam um compromisso individual dos profissionais na melhoria e na 

eficiência das suas práticas, em troca de incentivos financeiros. As seguradoras têm, ainda, no enquadramento legal 

permitido, promovido outras iniciativas, como a contratualização selectiva. 

Em termos gerais, tem sido definida uma política contratual previamente aos processos de experimentação em larga-escala 

e, em 2004, foi desenvolvida uma forma de contratualização com base na cooperação. Este movimento resultou da 

necessidade de sedimentar políticas de contratualização, na medida em que acordos específicos poderiam contribuir para a 

melhoria da eficiência do sistema de saúde, assim como para a flexibilização das relações entre os diferentes actores. 

O processo de contratualização em desenvolvimento em França tem tido em vista a formalização dos papéis de cada actor 

num sistema global e coerente nos cuidados prestados aos doentes, reconhecendo a multiplicidade de factores 

determinantes da saúde e, assim, a necessidade da coordenação do ciclo de cuidados e de uma gestão compreensiva dos 

doentes, com a preservação de um elevado grau de autonomia dos prestadores. 

8. HOLANDA 

O sistema de saúde holandês tem por base, desde 2006, um sistema de seguro social universal de saúde (compulsório), 

oferecido pelo sector privado, apresentando, assim, uma mistura de elementos dos modelos bismarckianos e 

beveridgnianos. 
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O novo diploma referente aos seguros de saúde, o Zorgverzekeringsswet (ZvW), veio uniformizar a protecção dos cidadãos 

holandeses. Com esta reforma, o sistema de saúde holandês passou a prever uma cobertura universal, por meio de um 

mercado regulado e competitivo de seguros privados, com ou sem fins lucrativos. 

O Governo holandês não participa directamente na prestação de cuidados, cabendo esta tarefa a entidades privadas, sejam 

médicos independentes ou organizações. 

Os cuidados de saúde primários encontram-se bem desenvolvidos e são prestados, fundamentalmente, por médicos de 

clínica geral, figura dominante no sistema de saúde ao nível primário, que actuam como gatekeepers na referenciação para 

outras especialidades e cuidados hospitalares. 

Figura 15: Sistema de saúde - Holanda 

 

Durante muitas décadas, a contratualização de cuidados de saúde na Holanda teve como base a divisão entre financiador e 

prestador. Seguradoras sociais e privadas independentes actuavam como um terceiro pagador. A contratualização não era 

selectiva e as organizações representantes das seguradoras e dos prestadores de cuidados de saúde reuniam-se anualmente 

para conceberem o enquadramento geral dos contratos a firmar, que serviria de ponto de partida para as negociações a 

encetar entre ambos. O conceito da contratualização selectiva foi finalmente introduzido ainda na década de 80, com o 

chamado ―Relatório de Dekker‖, sendo, actualmente, uma característica predominante do sistema de saúde holandês e das 

relações entre as seguradoras e os prestadores de cuidados de saúde. 

SISTEMAS DE LIVRE ESCOLHA E COMPETIÇÃO  

9. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

O sistema de saúde americano prestava, até aqui, cobertura de cuidados de saúde aos cidadãos através da Medicare e da 

Medicaid, estando excluídos todos aqueles que não reunissem os requisitos necessários para a inscrição nestas duas 

modalidades. Os Estados Unidos presenciam, porém, uma mudança radical no sistema de saúde, tendo Barack Obama, 

eleito em 2008, conseguido a aprovação da cobertura universal da população americana, com garantia da prestação de 

cuidados de saúde primários a todos os cidadãos. Até ao momento, a maioria dos planos de saúde nos Estados Unidos era 

prestada por seguradoras privadas, por meio de acordos com entidades patronais. 
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Anteriormente condicionados a planos de saúde privados, à Medicare e à Medicaid, os americanos viram no dia 23 de Março 

de 2010 ser finalmente concedido carácter legislativo à reforma de Barack Obama, o Patient Protection and Affordable Care 

Act. Os congressistas americanos aprovaram de forma histórica o plano de saúde compreensivo ambicionado pelo 

Presidente eleito em 2008, após ter sido empreendida uma campanha que envolvia desde Agosto de 2009 cerca de 2,5 

milhões de voluntários que junto dos congressistas apelaram, com sucesso, ao apoio da reforma. 

Figura 16: Sistema de saúde - EUA 

 

A reforma compreensiva do sistema de saúde americano de Obama consiste essencialmente em cinco estratégias 

fundamentais: 

 A cobertura universal financeiramente comportável; 

 O alinhamento dos incentivos com valor em saúde e um efectivo controlo de custos; 

 Cuidados coordenados, acessíveis e centrados no doente, com prestação de contas; 

 Fixação elevada de objectivos no sentido da melhoria da qualidade, resultados em saúde e eficiência e 

 Liderança com prestação de contas e colaboração para estabelecer e alcançar metas nacionais. 

No final de 2009, tanto a Casa dos Representantes como o Senado haviam aprovado, historicamente, as propostas para a 

reforma da saúde, sustentadas nos seguintes princípios: 

 Reforma junto das companhias de seguros para proteger os consumidores de más práticas; 

 Protecção ao consumidor, restringindo o montante do prémio de seguro aplicado em marketing, lucros e salários; 

 Criação de uma bolsa de saúde para aumentar o poder de escolha dos consumidores e garantir a sua cobertura; 

 Opções de planos de saúde acessíveis, com subsídios para trabalhadores e implementação de medidas de apoio a 

cidadãos com dificuldades; 

 Créditos fiscais para auxiliar as pequenas empresas a suportarem os planos de saúde;  

 Prestação de cuidados preventivos totalmente gratuitos, sem co-pagamentos ou franquias;  

 Redução do custo dos cuidados de saúde para os idosos; 

 Melhorar a qualidade e prolongar a aplicabilidade da Medicare; 

 Garantir que a reforma não é apenas financeiramente suportável na sua totalidade como contribui para a redução 

significativa do défice orçamental. 
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A cobertura de serviços de saúde passa agora a abranger 32 milhões de americanos anteriormente desprotegidos, para 

além de configurar uma redução significativa no défice federal. As alterações serão feitas de modo faseado ao longo dos 

próximos anos. Com efeitos imediatos, a reforma sustenta o apoio a pequenas empresas para a aquisição de planos de 

saúde para os seus empregados, a redução no custo de medicamentos para a terceira idade, a cobertura de jovens até aos 

26 anos do plano de saúde dos pais ou a protecção de crianças independentemente do historial clínico. Os americanos com 

seguro de saúde estarão protegidos da revogação do seu plano em caso de doença, não podendo também ser aplicados 

limites máximos anuais de cobertura demasiado restritivos. No espaço de 90 dias, pretende-se ainda que os cidadãos não 

segurados possam participar de um plano de alto risco para obter a cobertura de que necessitam. A par de todas estas 

alterações, será feito um grande investimento na formação de profissionais de saúde para a área dos cuidados primários e 

criados programas de apoio ao consumidor, dando voz ao utente (Sagrans, 2010). 

A par da reforma de Obama, têm vindo a ser preconizados e implementados, com recurso a mecanismos de 

contratualização, novos modelos de organização dos serviços de saúde, mais próximos das populações: 

 Accountable Care Organizations - conjunto de médicos de cuidados primários, um hospital e eventualmente outros 

especialistas, responsáveis voluntaria e solidariamente pela qualidade e pelo custo dos cuidados prestados a uma 

população determinada. O conceito admite a atribuição de bónus por cuidados de elevada qualidade e pela 

contenção de custos e a aplicação de possíveis penalidades no caso de se verificar o contrário. 

 Patient-Centered Medical Home - modelo de cuidados de saúde que integra o conceito ―medical home‖, 

correspondendo a uma forma de prestar cuidados primários acessíveis, centrados nas famílias, coordenados, 

compreensivos, contínuos, humanizados e efectivos. 

 Geisinger Clinic (do sistema de saúde Geisinger) - grupo multidisciplinar de práticas clínicas com aproximadamente 

650 médicos e cerca de 55 centros de cuidados primários e especializados. É um dos programas de cuidados 

ambulatórios de maior dimensão do estado da Pennsylvania, prestando serviços de elevada qualidade em locais 

mais próximos dos doentes. 

 Permanente Medical Groups (do sistema de saúde Kaiser Permanente) - grupos clínicos multidisciplinares que 

contratualizam exclusivamente com o Plano de Saúde Kaiser para a prestação de praticamente todos os serviços de 

saúde dirigidos aos membros da Kaiser Permanente. 

 Cobertura público-privada do Estado de Massachusetts - após três anos de reforma, no sentido de tornar o acesso a 

cuidados de saúde mais abrangente, o Estado de Massachusetts tem obtido resultados muito positivos com a 

adopção de uma abordagem mista de carácter público-privado. Quase metade dos recém-segurados, passaram a 

estar abrangidos por uma cobertura de natureza privada, por via do seguro laboral ou de cobertura individual. 

Cada vez mais são apresentadas alternativas ao actual sistema de saúde americano, pretendendo-se alargar a cobertura de 

serviços de saúde, por meio de sistemas integrados. Estas soluções têm sido, no entanto, empreendidas por sistemas de 

saúde privados e geograficamente limitados. Vive-se, porém, um ambiente de mudança, em que o país vai finalmente 

conseguir proteger na saúde todos os seus cidadãos, independentemente de contingências financeiras. 
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SISTEMAS DE SAÚDE FINANCIADOS POR ONGS 

10. RUANDA 

O Ruanda é um dos países mais pobres do mundo, configurando a ajuda internacional 17,3% do Produto Nacional Bruto 

(PNB). Tem, porém, apresentado substanciais progressos na estabilização e reabilitação económica e na melhoria das 

condições de vida da população. A percentagem do Produto Interno Bruto (PIB) gasta em saúde aumentou, inclusivamente, 

de 4,3%, em 2002, para 9,8% em 2008. 

Figura 17: Sistema de saúde - Ruanda 

 

O país tem assistido a interessantes iniciativas de contratualização, como a Performance Initiative, aplicada em dois distritos 

de saúde da Província do Butare, Kabutare e Gakoma, meios essencialmente rurais, onde foram observados níveis diferentes 

de desempenho, no que respeitava, designadamente, a cuidados preventivos. 

No âmbito deste projecto, em que participaram 15 dos 19 centros de saúde de Kabutare e 4 centros de saúde de Gakoma, 

foram definidas cinco áreas básicas de serviços: cuidados curativos, partos assistidos na unidade de saúde, consulta pré-

natal, planeamento familiar e vacinação infantil. Esta delimitação simples dos serviços a contratualizar foi intencional, de 

modo a permitir uma maior facilidade na prestação, por um lado, e na sua monitorização, por outro. Era desejável uma 

forma pragmática de explorar as potencialidades e os riscos da experiência. 

Houve também uma grande preocupação pela definição de indicadores claros, de forma a prosseguir os objectivos traçados. 

Estabeleceram-se, ainda, incentivos para o registo devido e verdadeiro da informação, assim como processos de 

monitorização complementares independentes. 

O contrato tinha essencialmente em vista uma maior responsabilização mútua dos contraentes. Para manter a simplicidade 

do processo, foi delineado um único contrato multilateral para cada centro de saúde, onde se especificava a tabela de 

pagamentos, as obrigações de informação e transparência, penalizações e os motivos para a quebra do contrato. 

Os resultados favoráveis da Performance Initiative impulsionaram o nascimento de novas experiências no Ruanda, como a 

de Cyangugu, em que participaram 24 centros de saúde da região. O enquadramento institucional apresentava quatro 

vertentes fundamentais: 
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 Prestação de cuidados de saúde – após a assinatura dos contratos, os centros de saúde e hospitais eram 

prestadores autónomos de cuidados de saúde e funcionavam como uma organização. 

 Reforço da voz do utente – os utentes influenciavam, directamente, os prestadores de cuidados, através do 

pagamento de taxas de utilização e, indirectamente, através de sistemas de pré-pagamento e de respostas a 

questionários de satisfação. 

 Financiamento – um financiador robusto e independente negociava os contratos com os prestadores de cuidados, 

monitorizava resultados e distribuía os prémios pelo desempenho. 

 Regulação, planeamento e controlo de qualidade – a nível nacional, foram definidas prioridades, em função do 

equilíbrio entre decisões políticas e técnicas, como estudos de custo-efectividade ou os Millennium Development 

Goals. As equipas das sub-regiões de saúde asseguraram a implementação das políticas de saúde e conduziram o 

controlo de qualidade. 

Estas iniciativas tiveram resultados muito positivos no que se refere à melhoria do acesso e da qualidade dos cuidados 

prestados, como na saúde materna, vacinação, consultas externas e partos assistidos. Também se verificou uma maior 

satisfação dos utentes e uma maior motivação dos profissionais. 
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II. SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DE DOENTES EM CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS  

Apresentamos de seguida, a síntese e actualização dos sistemas de classificação de doentes em cuidados de saúde 

primários, na sequência do relatório datado de 30 de Dezembro de 2009, cuja leitura igualmente não se dispensa. 

Existem, actualmente, diversos sistemas de classificação de doentes que têm sido criados no sentido de satisfazerem 

necessidades diferentes, ainda que medindo a mesma realidade. Seguindo a tendência actual de separação do 

financiamento da prestação de cuidados e da existência de uma cada vez maior necessidade de criar instrumentos de 

planificação, gestão, avaliação e medição da produção, têm sido realizados diversos estudos, no sentido de criar sistemas de 

classificação de doentes para definir o tipo de doentes tratados em ambulatório e, assim, poder medir-se a actividade a este 

nível. 

A reforma dos cuidados de saúde primários, a que se assiste de uma forma generalizada em todo o mundo, exige o recurso 

a instrumentos mais sofisticados de planeamento, acompanhamento, avaliação e de novos modelos de financiamento, pelo 

que deverá recorrer-se a sistemas de classificação de doentes adaptados a este nível de cuidados. 

Têm sido desenvolvidos variados sistemas de classificação de doentes para o ambulatório, destacando-se os Clinical Risk 

Groups (CRGs), Comprehensive Ambulatory Classification Systems (CACS), Ambulatory Severity Index (ASI), Development 

Ambulatory Classification Systems (DACS), Products of Ambulatory Surgery (PAS), Diagnosis Clusters (DC), Ambulatory Visit 

Groups (AVGs), Ambulatory Patient Groups (APGs), Products of Ambulatory Care (PAC), Adjusted Clinical Groups (ACGs) e 

os Health Resource Groups (HRGs). 

Por razões várias, tem sido dirigida uma maior atenção aos seguintes: 

 Adjusted Clinical Groups - O John Hopkins Adjusted Clinical Groups (ACG) Case-Mix System foi desenvolvido no 

Department of Health Policy and Management, Division of Health Policy, da Johns Hopkins School of Hygiene and 

Public Health, tratando-se de um sistema de classificação de doentes, com ajustamento pelo risco e constituindo-se 

como um conjunto compreensivo de ferramentas de medida concebidas para ajudar a explicar e a predizer como os 

recursos de saúde são distribuídos e consumidos. Caracteriza-se por ser um método de categorização de doenças 

que coloca o enfoque na pessoa. 

 Diagnostic Cost Groups - O sistema de classificação Diagnostic Cost Groups (DCGs) foi desenvolvido no Health Care 

Research Unit, da Boston University Medical School, tratando-se de um sistema baseado em elementos clínicos e 

nos recursos utilizados, com base em informação demográfica e nos dados respeitantes aos diagnósticos. 

 Clinical Risk Groups – Os CRGs foram desenvolvidos pela 3M – Health Information Systems e assumem-se como 

uma ferramenta clínica precisa para uma gestão longitudinal da doença, ideal para caracterizar prestadores, 

controlar os custos, medir a qualidade e melhorar resultados. Pretende, ainda, que os incentivos remuneratórios 

estejam em sintonia com os objectivos clínicos, sendo uma base essencial para um efectivo ajustamento pelo risco 

da doença crónica. 

 Healthcare Resource Groups – Os HRGs foram concebidos pelo NHS Information Centre e constituem o sistema 

casemix utilizado nos cuidados de saúde primários. Definem-se como um método de classificação de doentes com 

base em diagnósticos e procedimentos. 
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O sistema dos ACGs, em particular, tem sido objecto de diversos estudos nos Estados Unidos da América, sendo 

evidenciada, por diversos autores, a sua utilização em contexto de cuidados de saúde primários na Europa. Tendo em conta 

as características deste sistema de classificação, considera-se que os ACGs se adequam ao tipo de cuidados, compreensivos 

e contínuos, prestados pelos médicos de família, no espaço europeu. 

Os estudos efectuados sobre os ACGs, nomeadamente em Espanha, na Suécia e no Reino Unido, através da aplicação de 

modelos de regressão linear múltipla, têm encontrado capacidades explicativas na ordem dos 43% (Sicras-Mainar et al, 

2008), 52% (Sicras-Mainar et al, 2006), 59% (Orueta et al, 2006) e 62% (Orueta et al, 1999) da variabilidade dos contactos 

dos doentes com as organizações de saúde que prestam cuidados primários, pelo que este sistema de classificação poderá 

constituir um instrumento estratégico no planeamento de actividades de prevenção da doença e promoção da saúde, numa 

determinada região, para além de poder contribuir para a melhoria dos cuidados prestados na rede primária. 

A aplicabilidade dos ACGs às necessidades em saúde, no âmbito dos cuidados primários na Europa, parece ser assim 

pacificamente aceite, para o que contribui o facto de se encontrar disponível, na maioria das organizações de cuidados 

primários, o tipo de informação necessária para a construção dos ACGs. Reconhece-se, com efeito, que os ACGs poderão 

conduzir a uma melhoria da qualidade dos cuidados prestados ao nível primário. 

Por outro lado, sistemas de classificação, ajustados pelo risco, como os Clinical Risk Groups, os Diagnostic Cost Groups, os 

Chronic Illness and Disability Payment System ou o Global Risk Assessment Model não têm merecido o mesmo destaque, 

naquilo que se refere à sua aplicabilidade e adequação aos cuidados de saúde primários.  

Os recentes HRG4, a classificação revista dos já existentes HRGs, usados em Inglaterra, permitem, por sua vez, às 

organizações classificarem os doentes, com maior detalhe (granularity). Visam uma ―cobertura compreensiva‖, de forma a 

incluírem todas as áreas cobertas pelo pagamento pelos resultados e têm sido utilizados no apoio à contratualização e no 

reembolso de prestadores de cuidados de saúde, com o intuito de incentivar cuidados mais custo-efectivos. São também, 

desde Abril de 2009, usados para o financiamento. 

Os novos HRG4, em relação à versão anterior dos HRG v3.5, apresentam uma ―granulidade‖ melhorada, conceitos 

inovadores, como o chamado unbundling, um processo de agrupamento com um ajustamento mais preciso, e são aplicáveis 

a novos serviços e a novos cenários, de que é exemplo o primary care commissioning e os doentes em ambulatório. 

Este sistema de classificação não considera resultados (outcomes) e foi concebido especialmente para reflectir a utilização 

de recursos, tendo sido promovido previamente o desenvolvimento de ferramentas e agrupamentos que permitissem ao 

NHS a comparação de intervenções e necessidades em saúde numa base populacional. 

Por outro lado, a par do desenvolvimento de diferentes sistemas de classificação e de estudos sobre a sua aplicabilidade, 

tem se alertado para o facto de a sua utilização exigir a existência de sistemas de informação mais robustos e dados mais 

precisos e rigorosos, o que poderá implicar limitações significativas à sua devida implementação e, em última análise, ao seu 

sucesso e à concretização dos objectivos das organizações. 
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ESTUDO DE CASO – O PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO EM CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS EM 

PORTUGAL 

III. ASPECTOS METODOLÓGICOS: SÍNTESE FINAL 

O ESTUDO DE CASO COMO ESTRATÉGIA DE INVESTIGAÇÃO 

Com vista à compreensão das diferentes experiências inovadoras de gestão e de contratualização, a equipa de investigação 

optou pela condução de um estudo de caso, uma estratégia de investigação compreensiva frequentemente aplicada no 

campo das ciências sociais. O estudo de caso pode tecnicamente definir-se como uma investigação empírica que estuda um 

fenómeno contemporâneo no seu contexto real, especialmente quando as fronteiras entre o fenómeno e o contexto não são 

claramente evidentes e constitui a estratégia preferencial quando se pretende responder unicamente às questões ―como‖ e 

―porquê‖ em relação a um fenómeno actual no seu próprio contexto, sobre o qual o investigador tem pouco ou nenhum 

controlo (Yin, 2003). 

O protocolo de estudo de caso desenvolvido pela equipa de investigação encontra-se em anexo. 

Foi seguida a metodologia definida por Yin (2003), que contempla quatro fases: 

1. Desenho do estudo de caso 

2. Condução do estudo de caso: preparação 

3. Condução do estudo de caso: recolha da evidência 

4. Análise da evidência 

Com vista a salvaguardar e garantir a qualidade do estudo de caso, foram desenvolvidos e aplicados os quatro testes e as 

respectivas técnicas referidas por Yin (2003), nas diferentes fases de investigação a que dizem respeito (vd. Quadro infra). 

Quadro 2: Testes e técnicas para avaliação da qualidade do estudo de caso 

Testes Técnica do Estudo de Caso 
Fase da Investigação para 

Aplicação da Técnica 

Validade da construção 
Estabelecendo medidas 

operacionais correctas para os 
conceitos em estudo 

Recorrer a fontes múltiplas de evidência 
Estabelecer ligação entre a evidência 

Recorrer à revisão de informadores chave 

Recolha de dados 
Recolha de dados 

Redacção 

Validade interna 
Estabelecendo uma relação causal 

(apenas para estudos de caso 

explanatórios ou causais) 

Proceder à correspondência entre padrões 
Sustentar a explicação 

Responder à explicação rival 
Recorrer a modelos lógicos 

Análise de dados 
Análise de dados 
Análise de dados 
Análise de dados 
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Validade externa 
Estabelecendo o domínio em que 
os resultados do estudo podem 

ser generalizados 

Recorrer à lógica da replicação nos estudos de caso múltiplos Desenho do estudo 

Fiabilidade 
Demonstrando que as operações 
do estudo podem ser repetidas, 

com o mesmo resultado 

Recorrer ao protocolo de estudo de caso 
Desenvolver uma base de dados para o estudo de caso 

Recolha de dados 
Recolha de dados 

Adaptado de Yin, 2003. 

FASE 1  –  DESENHO DO ESTUDO DE CASO 

QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

Tendo em vista os objectivos definidos e partindo da revisão de literatura mais relevante na matéria que permitisse uma 

melhor aproximação à problemática teórica (Guerra, 2006), foram definidas as seguintes questões de investigação: 

De que forma e por que motivo o sistema tem interiorizado a aprendizagem resultante das 

sucessivas iniciativas de contratualização? 

Em que medida se pode considerar que o processo se acha adquirido ou, pelo contrário, ainda em 

fase de consolidação? 

PROPOSIÇÕES DO ESTUDO 

Considerando os objectivos estabelecidos, assim como as questões de investigação que lhe subjazem, foi definida uma 

proposição por cada aspecto que se pretendia analisar, de modo a conduzir o estudo no sentido da sua confirmação ou 

infirmação. Assim, foram definidas as seguintes proposições para o presente estudo: 

1. Podem identificar-se várias fases de desenvolvimento do processo de contratualização de CSP em Portugal, 

nomeadamente, o Projecto Alfa, o Regime Remuneratório Experimental (RRE), os CS (sub-região de saúde de Setúbal 

e Alentejo) e as USF. 

2. As diferentes fases do processo de contratualização de CSP em Portugal representaram uma aproximação ao modelo 

de contratualização em uma ou mais das etapas que o caracterizam em termos conceptuais: identificação de 

necessidades, estabelecimento de prioridades, verificação da capacidade instalada, negociação, fixação de objectivos 

e metas, estabelecimento de acordos, monitorização e acompanhamento, avaliação e aplicação de sistema de 

consequências (incentivos e penalizações), sistemas de informação, reestruturação organizacional interna. 

3. As diferentes fases do processo de contratualização de CSP em Portugal influenciaram o espírito e a forma de 

actuação dos profissionais de saúde, tornando-os mais coesos e empenhados na consecução dos objectivos 

contratualizados em prol da obtenção de verdadeiros ganhos de acessibilidade, qualidade, efectividade e eficiência. 

4. As diferentes fases do processo de contratualização de CSP em Portugal influenciaram o espírito e o modelo de 

governação, no sentido de um maior empenho na aproximação à contratualização neste nível de cuidados. 
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5. As USF resultantes da participação anterior no Projecto Alfa ou no RRE consistem actualmente em equipas mais 

estruturadas, consistentes, coesas e empenhadas no processo de contratualização. 

6. As USF que, no âmbito da contratualização, desenvolvem processos de negociação mais agilizados, estruturados e 

consistentes são as que se constituíram anteriormente como Projecto Alfa ou integraram o RRE. 

7. As USF constituídas anteriormente em Projecto Alfa e que recusaram integrar o RRE apresentavam um sentido de 

equipa elevado. 

8. Os CS que participaram nas experiências de contratualização desenvolvidas desde a década de 90 desenvolvem 

processos de negociação no âmbito da contratualização ágeis, estruturados e consistentes. 

9. O sistema tem interiorizado as sucessivas iniciativas de contratualização, sendo o actual modelo resultado de uma 

aprendizagem paulatina e de um aperfeiçoamento com base na experimentação. 

10. Apesar do aperfeiçoamento do actual modelo de contratualização, persistem ainda estrangulamentos ao 

desenvolvimento do modelo de contratualização. 

UNIDADES DE ANÁLISE 

A equipa de investigação optou por desenvolver um estudo de caso múltiplo incorporado, comportando cada um dos 

estudos de caso várias unidades de análise. 

A aplicação do modelo seleccionado implicou o recurso à lógica da replicação para que as descobertas originais pudessem 

ser consideradas robustas e merecedoras de uma linha de investigação que lhes desse continuidade ou interpretação. 

Procurou-se que cada estudo de caso fosse cuidadosamente seleccionado e conduzido de modo a que (Yin, 2003) pudesse 

predizer resultados semelhantes (replicação literal) ou resultados contrastantes mas por razões previsíveis (replicação 

teórica). Para isso, foi desenvolvido um quadro teórico (ou teorético) em que se estabeleceram as condições em que o 

fenómeno estudado poderá ser encontrado (replicação literal) ou não (replicação teorética).Foi assim construída uma matriz 

com as diferentes etapas e percursos de contratualização, na qual se enquadram as realidades encontradas. 

Figura 18: Matriz do percurso da contratualização dos cuidados de saúde primários em Portugal 
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Em função do exposto e com base na matriz construída, esta investigação assumiu a forma de um estudo de caso múltiplo 

incorporado que compreende: 

 Estudo de Caso I: USF provenientes do Projecto Alfa e do RRE 

 Estudo de Caso II: USF provenientes do Projecto Alfa 

 Estudo de Caso III: USF provenientes do RRE 

 Estudo de Caso IV: USF que não tiveram anteriormente qualquer experiência de contratualização 

 Estudo de Caso V: Projectos Alfa que não tiveram continuidade em RRE ou em USF 

 Estudo de Caso VI: CS que participaram em processos de contratualização nos períodos 1996/2000, 2000/2005 e 

2005/2009 

O estudo foi conduzido no sentido de obter uma replicação literal entre os estudos de caso I, II, III e VI e uma replicação 

teórica nos estudos de caso IV e V. 

TEORIZAÇÃO PRÉVIA 

Uma vez estabelecido o desenho do estudo, a equipa de investigação procedeu à construção de uma teoria preliminar 

relacionada com os tópicos subjacentes ao estudo, que consiste numa estória hipotética sobre as razões de os actos, 

eventos, estruturas e pensamentos terem ocorrido (Sutton e Staw, 1995, cit. por Yin, 2003).  

No âmbito do presente estudo de caso, definiu-se como teoria preliminar: 

 O estudo de caso revelará que a experimentação das sucessivas iniciativas de contratualização beneficiou as 

equipas de profissionais, concedendo-lhes a oportunidade de desenvolverem e aperfeiçoarem ferramentas e 

competências para o actual de contratualização. 

 O estudo de caso revelará ainda que a razão para a existência de um processo gradativo de aprendizagem 

encontra-se no facto de i) existir empenhamento de todos os profissionais no processo de contratualização, de ii) 

existir coesão no seio da equipa de profissionais de saúde e de iii) existirem trabalhos de preparação desenvolvidos 

pela equipa de profissionais que antecedem o processo de negociação. 

 O estudo de caso revelará também que o sistema tem interiorizado uma aprendizagem resultante das sucessivas 

iniciativas de contratualização, mas que encontra actualmente estrangulamentos devidos em grande medida à 

deficiência e insuficiência dos sistemas de informação. 

Apresenta-se uma teoria rival, com o propósito de fortalecer o estudo de caso apresentado, na medida em que a sua 

verificação validará de modo mais consistente a verificação da teoria preliminar apresentada supra. Define-se como teoria 

rival: 

 O estudo de caso revelará também que as USF que não participaram no RRE, mas que ainda assim, apresentam 

competências para o modelo actual de contratualização, são caracterizadas por uma coesão e empenho vincados 

que não se coadunavam com o segundo regime. 
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SELECÇÃO DOS ESTUDOS DE CASO 

Para cada um dos estudos de caso, foram observadas determinadas unidades de análise, identificadas na seguinte matriz: 

Quadro 3: Matriz do estudo de caso 

 

 
USF Monte de 

Caparica 
USF Fernão 

Ferro 
USF Rodrigues Miguéis e USF 

Gondomar 
USF Figueira da 

Foz 
USF São 
Julião 

ARS 
Alentejo 

SRS 

Setúbal 
CS Setúbal 

E
st

u
d
o
s 

d
e
 C

a
so

*
 

Estudo de Caso  
I 

X       

Estudo de Caso 

II 
 X      

Estudo de Caso 

III 
  X     

Estudo de Caso 
IV 

   X    

Estudo de Caso 

V 
    X   

Estudo de Caso 

VI 
     X X 

 

*Estudos de Caso: 

Estudo de Caso I: Unidades de Saúde Familiar provenientes do Projecto Alfa e do Regime Remuneratório Experimental 

Estudo de Caso II: Unidades de Saúde Familiar provenientes do Projecto Alfa 

Estudo de Caso III: Unidades de Saúde Familiar provenientes do Regime Remuneratório Experimental 

Estudo de Caso IV: Unidades de Saúde Familiar não provenientes de qualquer experiência de contratualização 

Estudo de Caso V: Projectos Alfa que não tiveram continuidade em Regime Remuneratório Experimental ou em Unidade de Saúde Familiar 

Estudo de Caso VI: CS em processo de contratualização nos períodos 1996/2000, 2000/2005 e 2005/2009 

FASE 2  –  CONDUÇÃO DO ESTUDO DE CASO:  PREPARAÇÃO 

Na fase de preparação deste estudo de caso e em alternativa à realização de um estudo de caso piloto, foi conduzida uma 

entrevista exploratória dirigida a um perito para o aprofundamento das questões relacionadas com o tema em análise. No 

âmbito desta entrevista, foi possível aos investigadores identificar eventuais problemas que poderiam surgir na fase de 

recolha da evidência, assim como os tópicos e dimensões mais relevantes a atender na condução do estudo. 

FASE 3  –  CONDUÇÃO DO ESTUDO DE CASO:  RECOLHA DA EVIDÊNCIA 

O quadro seguinte apresenta as diferentes técnicas utilizadas para cada uma das unidades de análise. 
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Quadro 4: Matriz com técnicas de pesquisa utilizadas por estudo de caso e unidade de análise 

 

 
USF Monte 
de Caparica 

USF Fernão 
Ferro 

USF 
Rodrigues 
Miguéis e 

USF 
Gondomar 

USF Figueira 
da Foz 

USF São 
Julião 

ARS Alentejo 
SRS Setúbal 
CS Setúbal 

E
s
tu

d
o

s
 d

e
 C

a
s
o

*
 

Estudo de 
Caso I 

Pesquisa 
Documental 

Entrevista 

      

Estudo de 

Caso II 
 

Pesquisa 

Documental 
Entrevista 

     

Estudo de 
Caso III 

  

Pesquisa 

Documental 
Entrevista 

    

Estudo de 
Caso IV 

   
Pesquisa 

Documental 
Entrevista 

   

Estudo de 
Caso V 

    
Pesquisa 

Documental 

Entrevista 

  

Estudo de 

Caso VI 
     

Pesquisa 
Documental 

Entrevista 

Pesquisa 
Documental 

Entrevista 

 

*Estudos de Caso: 

Estudo de Caso I: Unidades de Saúde Familiar provenientes do Projecto Alfa e do Regime Remuneratório Experimental 

Estudo de Caso II: Unidades de Saúde Familiar provenientes do Projecto Alfa 

Estudo de Caso III: Unidades de Saúde Familiar provenientes do Regime Remuneratório Experimental 

Estudo de Caso IV: Unidades de Saúde Familiar não provenientes de qualquer experiência de contratualização 

Estudo de Caso V: Projectos Alfa que não tiveram continuidade em Regime Remuneratório Experimental ou em Unidade de Saúde Familiar 

Estudo de Caso VI: CS em processo de contratualização nos períodos 1996/2000, 2000/2005 e 2005/2009 

A pesquisa documental percorreu informação dispersa em diferentes fontes, procurando sustentar o entendimento sobre a 

realidade em estudo. 

Na fase de entrevistas, foram inquiridas cinco pessoas associadas à prestação de cuidados e seis elementos da tutela. Foram 

ainda dirigidas entrevistas a duas pessoas que, num determinado momento do seu percurso profissional, estiveram 

associados à tutela e, num outro, à prestação de cuidados, e a uma pessoa que apenas presencia a conjuntura actual de 

reforma dos CSP. 

Nos quadros infra, encontra-se a descrição do perfil de cada um dos entrevistados. 
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Quadro 5: Perfil dos entrevistados do grupo de prestadores de cuidados 

Código Estudo de caso Sexo Profissão Região Funções à data da experiência em análise 

PRE1 III (RRE-USF) M 
Médico de 

Família 
LVT Coordenador de RRE e de USF 

PRE2 I (Alfa-RRE-USF) M 
Médico de 

Família 
LVT Coordenador de Projecto Alfa e de RRE 

PRE3 III (RRE-USF) M 
Médico de 

Família 
Norte 

Coordenador de RRE, Médico de Família de USF, 
Departamento de Contratualização ARS, DE ACES 

PRE4 IV (USF sem antecedentes) M 
Médico de 

Família 
Centro Subdirector-Geral da Saúde, Coordenador de USF 

PRE5 
IV (USF sem precedentes) e V (Alfa 

sem continuidade) 
M 

Médico de 
Família 

LVT Coordenador de Projecto Alfa, Coordenador de USF 

PRE6 II (Alfa-USF) F 
Médico de 

Família 
LVT Coordenador de Projecto Alfa, Coordenador de USF 

PRE7 VI (CS com continuidade) M 
Médico de 

Família 
LVT Director de CS 

Quadro 6: Perfil dos entrevistados do grupo de elementos da tutela 

Código Estudo de caso Sexo Profissão Região Funções à data da experiência em análise 

TUT1 
VI (CS com 

continuidade) 
F 

Médica de Saúde 
Pública 

LVT 
Coordenadora do Gabinete de Estudo e Avaliação de uma Sub-

Região de Saúde 

TUT2 III (RRE-USF) M Médico de Família Norte 
Coordenador de RRE, Médico de Família de USF, Departamento de 

Contratualização ARS, DE ACES 

TUT3 II (Alfa-USF) M Médico de Família Centro Subdirector-Geral da Saúde, Coordenador de USF 

TUT4 I (Alfa-RRE-USF) M 
Médico de Saúde 

Pública 
LVT Director de CS 

TUT5 III (RRE-USF) F Médico de Família Norte Vogal de Conselho de Administração de uma ARS 

TUT6 
IV (USF sem 

antecedentes) 
M 

Administrador 
Hospitalar 

Centro Elemento da sub-região, elemento da Agência de Contratualização 

TUT7 
VI (CS com 

continuidade) 
M Médico de Família LVT Coordenador de Sub-Região de Saúde 

TUT8 
VI (CS com 

continuidade) 
M 

Administrador 
Hospitalar 

Alentejo Coordenador de Departamento de Contratualização 

TUT9 - M 
Administrador 

Hospitalar 
Alentejo DE de ACES 

FASE 4  –  ANÁLISE DA EVIDÊNCIA 

Com vista à compreensão e estudo dos diferentes percursos de contratualização de CSP em Portugal, as 14 entrevistas 

realizadas foram submetidas a análise de conteúdo assistida por computador, designadamente, por MAXqda, por ser de 

grande flexibilidade, permitir utilizar processos de análise mais complexos e sistemáticos obedecendo a critérios previamente 

determinados, e facilitar a manipulação de uma grande quantidade de dados. 

As perguntas constantes do guião de entrevista foram desdobradas em 52 dimensões de análise e estas agrupadas em 15 

grandes grupos de questões (inscritas no quadro infra). 
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Quadro 7: Dimensões de análise, por questão genérica 

Características inovadoras 

O que trouxe de novo a implementação do Projecto Alfa 

O que trouxe de novo a implementação do RRE 

O que trouxe de novo a implementação da USF 

O que trouxe de novo a contratualização com os CS 

Motivações 

O que o levou a participar no Projecto Alfa 

O que o levou a participar no RRE 

O que o levou a participar na USF 

O que o levou a participar na contratualização com os CS 

O que o levou a não participar no RRE 

O que o levou a não participar na USF 

Impacto nos profissionais de saúde 

Que impacto teve nos profissionais de saúde o Proj Alfa 

Que impacto teve nos profissionais de saúde o RRE 

Que impacto teve nos profissionais de saúde a USF 

Que impacto teve nos profissionais de saúde a contr c/ CS 

Características do processo de negociação 

Quais as características do proc. negociação no Proj Alfa 

Quais as características do proc. de negociação no RRE 

Quais as características do proc. de negociação com as USF 

Quais as características do proc. de negociação com os CS 

Características da preparação para a negociação 

Quais as características da preparação p/ neg no Proj Alfa 

Quais as características da preparação p/ a neg no RRE 

Quais as características da preparação p/ a neg na USF 

Quais as características da preparação p/ a neg nos CS 

Importância da preparação para a negociação 

Que importância tem a preparação p/ a neg no Proj Alfa 

Que importância tem a preparação p/ a neg no RRE 

Que importância tem a preparação p/ a neg na USF 

Que importância tem a preparação p/ a neg nos CS 

Características da monitorização 

Quais as características da monitorização no Proj Alfa 

Quais as características da monitorização no RRE 

Quais as características da monitorização na USF 

Quais as características da monitorização nos CS 

Características do acompanhamento 

Quais as características do acompanhamento no Proj Alfa 

Quais as características do acompanhamento no RRE 

Quais as características do acompanhamento na USF 

Quais as características do acompanhamento nos CS 

Características da avaliação 

Quais as características da avaliação no Proj Alfa 

Quais as características da avaliação no RRE 

Quais as características da avaliação na USF 

Quais as características da avaliação nos CS 

Impacto nos utentes 

Que impacto nos utentes teve o Proj Alfa 

Que impacto nos utentes teve o RRE 

Que impacto nos utentes teve a USF 

Que impacto nos utentes teve a contratualização com os CS 

Contributo para o modelo actual de contratualização Que contributo tiveram as experiências p/ o modelo actual 

Características das USF/CS com experiências anteriores de 
contratualização 

Que características tem a USF c/ experiências anteriores de contratualização 

Que características tem o CS c/ experiências anteriores de contratualização 

Como podem as USF/CS ultrapassar a situação de 
desvantagem em relação às USF/CS mais experientes 

Como podem as USF ultrapassar a situação de desvantagem 

Como podem os CS ultrapassar a situação de desvantagem 

Análise SWOT 

Quais os pontos fortes do modelo actual de contratualização 

Quais os pontos fracos do modelo actual de contratualização 

Quais as ameaças ao modelo actual de contratualização 

Quais as oportunidades do modelo actual de contratualização 

Alterações ao modelo actual de contratualização Que alterações promoveria ao modelo actual de contratualização 

Para a análise de conteúdo foi utilizada a grelha de análise constante no quadro infra, construída tendo por base a trilogia 

definida por Avedis Donabedian (1980-1982-1985) para a avaliação da qualidade do sistema de saúde – Estrutura, Processo 

e Resultados. Foram ainda criadas sub-categorias, constantes da grelha de análise completa, que se encontra em anexo no 

Relatório respeitante à fase 4. 
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As entrevistas realizadas foram objecto de uma análise qualitativa que assentou numa ―lógica exploratória‖, com vista à 

construção de um ―esquema teórico de inteligibilidade‖ (Maroy, 2005), por meio da descoberta de categorias de objectos, 

acções, pessoas ou acontecimentos, para que depois pudessem ser definidas as suas propriedades específicas e construir 

um sistema de relações entre as diferentes classes encontradas. O objectivo principal nesta fase foi a construção de um fio 

condutor, assim como gerar algumas interpretações dos dados, enquanto o objectivo operacional foi o aperfeiçoamento de 

uma grelha de análise, uma ferramenta para a redução dos dados, que serviu de preparação à etapa seguinte. 

A grelha de análise é «um conjunto de conceitos descritivos ou analíticos que permitem comparar e classificar o material de 

inquérito» (Maroy, 2005) e que no estudo de caso foi a seguinte: 

Quadro 8: Grelha de análise simples 

Capítulos Sub-capítulos Categorias 

Estrutura 

Enquadramento legal, normativo e 
regulamentar 

Formalização e normalização 

Modelos organizacionais 

Implementação de uma nova abordagem organizacional 

EBC - mudança baseada na experimentação 

Autonomia financeira 

Autonomia organizacional (técnica) 

Inter-substituição 

Centros de custos e de resultados 

Modalidades de pagamento 
Modelo retributivo com base no desempenho 

Modelo retributivo alargado a todos os profissionais 

Instalações e equipamentos Criação e renovação de instalações e equipamentos 

Sistemas de informação 

SI - apoio à observação epidemiológica 

SI - apoio à organização e gestão 

SI - apoio à governação clínica e de saúde 

Interoperabilidade dos sistemas de informação 

Normalização do processo de recolha de informação 

Recursos humanos 
Constituição e fortalecimento de equipas 

Equipas multiprofissionais 

Processo 

Interfaces 

Contratualização externa 

Proximidade entre os órgãos da administração central, regional e local e as unidades 
de saúde 

Interfaces com ULS/ACES 

Interfaces com hospitais 

Interfaces com unidades de cuidados continuados 

Interfaces com parceiros locais 

Planeamento 

Adequação à capacidade instalada 

Levantamento das necessidades de saúde 

Levantamento da capacidade instalada 

Adequação às estratégias nacionais e regionais 

Adequação às necessidades locais de saúde 
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Organização e gestão 

Participação e envolvimento externo 

Agilização dos processos decisórios 

Apoio da tutela ao desenvolvimento organizacional 

Delegação de competências 

Liderança organizacional 

Cultura gestionária das unidades de saúde 

Gestão por objectivos 

Democratização organizacional 

Governação clínica 

Programas de melhoria da qualidade 

Formação 

Gestão do risco 

Programas integrados de identificação e correcção do mau desempenho 

Visão holística do doente 

Mecanismos contratuais 

Contratualização orientada para o acesso com qualidade 

Contratualização orientada para o desempenho assistencial e económico 

Compromisso e responsabilização 

Flexibilidade e diferenciação 

Rigor e exigência 

Orçamento 

Metas 

Objectivos 

Indicadores 

Negociação 

Monitorização 

Acompanhamento 

Avaliação 

Incentivos institucionais e pessoais 

Penalizações 

Contratualização interna 

Informação em saúde 

Qualidade da informação (fiabilidade e validade) 

Informatização e parametrização 

Partilha intra e inter-institucional da informação 

Dinâmicas de trabalho em equipa 

Envolvimento e participação activa 

Gestão de equipa e flexibilidade 

Cultura de equipa 

Entre-ajuda e coesão 

Preparação para a negociação 

Auto-avaliação 

Resultados Resultados internos 

Enquistamento e resistência a novas abordagens organizacionais 

Preparação para os novos mecanismos contratuais 

Capacidade negocial dos profissionais 
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Eficiência técnica 

Melhoria das condições de trabalho 

Satisfação dos profissionais 

Motivação e valorização profissional 

Aprendizagem, experiência e crescimento dos profissionais 

Resultados externos 

Acesso 

Satisfação dos utentes 

Resultados intermédios (outputs) 

Resultados em saúde (outcomes) 

Aperfeiçoamento do modelo organizacional e contratual 

Desenvolvimento dos sistemas de informação 

Aprendizagem da administração central e regional 

Disseminação das boas práticas 

Foram codificados 739 segmentos distribuídos por 82 categorias, 4 sub-categorias de 1º nível, 45 sub-categorias de 2º nível 

e 3 sub-categorias de 3º nível. Os segmentos dos textos codificados em cada categoria e referentes a cada dimensão são 

apresentados em anexo no Relatório respeitante à fase 4, assim como as respectivas frequências por entrevistado. 

A partir desta codificação, a equipa dispõe de uma classificação de diversos excertos de entrevistas, de origem especificada, 

atribuídos a uma ou mais categorias da grelha de análise. 

De seguida, procedeu-se ao estabelecimento de comparações simultaneamente verticais e horizontais. As primeiras 

aproximam as conclusões provenientes da aplicação de diferentes categorias da grelha à mesma unidade de análise. As 

comparações horizontais consistem, por sua vez, na aproximação de análises verticais, comparando as conclusões obtidas a 

partir de cada unidade de análise. É uma forma de sistematizar as comparações difusas. 

A realização destas comparações conduzirá ao desenvolvimento e à explicitação dos traços associados aos diferentes 

conceitos e categorias, para o que será útil a construção de quadros, esquemas e gráficos (de apresentação do contexto, de 

evolução dos acontecimentos, da rede causal), mais estruturados do que uma narrativa, que será excessivamente analítica. 

Coligida a informação necessária, a equipa de investigação procedeu ao mapeamento do conhecimento obtido e 

desenvolveu a sua sintetização. Numa fase final, foi desenvolvida uma técnica de grupo nominal, com o objectivo de, numa 

primeira parte, se divulgarem os resultados e de, numa segunda parte, se promover a discussão e consolidação dos 

mesmos. 
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IV.  RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO 

EVOLUÇÃO DAS DIFERENTES EXPERIÊNCIAS INOVADORAS DE GESTÃO E DE CONTRATUALIZAÇÃO NOS CUIDADOS 

DE SAÚDE PRIMÁRIOS EM PORTUGAL 

Com a designada reforma de Gonçalves Ferreira e a publicação do Decreto-Lei 413/71, de 27 de Setembro – Lei Orgânica do 

Ministério da Saúde –, são estabelecidas as bases de um Serviço Nacional de Saúde (SNS) e criados os primeiros CS 

denominados de ―primeira geração‖ (Branco e Ramos, 2001). Estas novas estruturas, conceptual e organizacionalmente 

inovadoras, estavam essencialmente voltadas para a saúde pública e separados da assistência dita curativa, que era 

assegurada, sobretudo, pelos então existentes serviços médicos sociais. 

No entanto, os novos Centros de Saúde, que desenvolviam actividades de saúde materno-infantil, vacinação, saneamento 

do ambiente e cuidados médicos de base, tiveram uma implementação incipiente no terreno, mantendo-se a separação 

entre estes e os Postos das Caixas de Previdência, que prestavam assistência aos trabalhadores e às suas famílias (Branco e 

Ramos, 2001). Deste modo, a reforma encetada, que previa a rentabilização dos recursos existentes, não concretizou a 

desejada integração (Biscaia et al, 2006) destes dois tipos de estrutura. 

Na sequência da implementação, no início dos anos 70, da especialidade médica de Clínica Geral (posteriormente, Medicina 

Geral e Familiar), da aprovação da Lei do Serviço Nacional de Saúde, em 1979, bem como criação da carreira médica de 

Clínica Geral (Decreto-Lei 310/82, de 3 Agosto), surgem, em 1983, os chamados CS de ―segunda geração‖, consagrados no 

Despacho Normativo n.º 97/83, de 22 de Abril, com base nos quais se pretendia operacionalizar o preconizado na 

Declaração de Alma-Ata. Resultado da fusão dos primeiros CS e dos denominados Serviços Médico-sociais, os CS de 

―segunda geração‖ constituíam-se, no entanto, como serviços dotados de uma estrutura organizativa do tipo burocrático, 

sem capacidade de gestão autónoma, cujo modelo permaneceu até ao ano de 1998. 

Como surge referido no relatório do Grupo Consultivo para a Reforma dos Cuidados de Saúde Primários (2009), ―esta 

reforma fez-se através de uma integração essencialmente administrativa, dando ao preexistente novas designações e novas 

instruções de procedimentos, e esperando que o tempo, as chefias e as eventuais oportunidades de formação, 

transformassem esta rede reconfigurada de unidades de prestação de cuidados de saúde, em verdadeiros Centros de Saúde 

(pp.19)‖.  

De acordo com Branco e Ramos (2001), apesar do estímulo a uma maior racionalidade na prestação e à optimização dos 

recursos utilizados, esta geração de CS não introduziu melhorias significativas ao nível do acesso a cuidados de saúde, 

sobretudo no que respeita a consultas e cuidados domiciliários, nem impulsionou grandemente a prossecução dos objectivos 

de saúde, revelando-se insuficiente para fazer face às necessidades e expectativas das populações. Por seu turno, abriu 

caminho a uma crescente desmotivação e insatisfação dos profissionais, em parte resultantes da gestão burocrático-

normativa das sub-regiões e da centralização nas Administrações Regionais de Saúde.  

A revisão da Constituição da República Portuguesa, no ano de 1989, torna o SNS tendencialmente gratuito e em 1990, 

assiste-se à aprovação da Lei de Bases da Saúde, que, na sua Base XIII, reforça a ideia de que os CSP são a base do 

sistema de saúde, recomendando simultaneamente uma intensa articulação entre os diferentes níveis de cuidados. 
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Posteriormente, o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo DL 11/93, de 15 de Janeiro, extingue as dezoito 

ARS existentes e cria as actuais cinco, que agregam as sub-regiões, correspondentes à divisão territorial em distritos. Das 

ARS, que viram ali reforçadas as suas atribuições, dependem, orgânica e funcionalmente, os CS, cabendo-lhes também a 

articulação entre Hospitais e CS e a coordenação do trabalho desenvolvido. 

No entanto, estas alterações não tiveram o impacto desejado nos CSP, nomeadamente no que respeita à articulação entre 

serviços, ao acesso, continuidade de cuidados e à optimização da gestão de recursos. Assim, após mais de uma década de 

estagnação traduzida pela insatisfação generalizada de utentes e profissionais, surgiu, no final dos anos 90, um novo 

impulso de mudança que veio reformular o enquadramento legal dos CS, visando-se, nomeadamente, o seu 

desenvolvimento organizacional. 

No contexto das orientações estratégicas em desenvolvimento desde 1997, surge publicado o DL 157/99, de 10 de Maio, 

que veio instituir os designados CS de ―3ª geração‖, com base nos quais se pretendia passar de uma prática de cariz 

dominantemente individual para uma organização em rede, constituída por várias unidades funcionais, devidamente 

articuladas e integradas entre si e com outras estruturas do Sistema de Saúde, ao nível local (Sistemas Locais de Saúde). 

Reconhecendo a importância das hierarquias técnicas e privilegiando uma óptica de complementaridade, este diploma veio 

definir as linhas orientadoras consideradas como fundamentais para o desenvolvimento de um modelo de CSP centrado no 

utente e orientado para a obtenção de ganhos em saúde.  

Com referência ao documento ―Uma estratégia para o virar do século – 1998-2002‖ (Portugal, MS, DGS, 2009) emergiu um 

quadro flexível para a mudança dos CSP que acompanhou outras experiências inovadoras ao nível da organização e gestão 

hospitalar, destacando-se o avanço dos sistemas locais de saúde (ULS Matosinhos), a criação de uma rede de cuidados 

continuados integrados e a inovação organizacional nos CSP, no âmbito dos quais sobressaíram o projecto Alfa e o RRE, 

orientados para dar uma resposta integrada aos utentes inscritos nas respectivas listas de espera.  

Os CS de 3ª geração configuram, pois, uma nova fase da vida dos CS em Portugal. Os seus elementos distintivos essenciais 

são a autonomia administrativa e uma organização em unidades funcionais tecnicamente autónomas, mas funcionalmente 

interligadas, que concretizam a organização em pequenos grupos e o trabalho em equipa multiprofissional, garantindo uma 

maior proximidade e melhor acessibilidade ao cidadão.   

De acordo com o ―Manual para a Mudança‖ (Portugal, MS, DGS, 2002), a passagem para a ―terceira geração‖ implicava 

melhorar ou implementar sete aspectos: autonomia, gestão, orientação para os utentes, motivação dos profissionais, 

hierarquia técnica, trabalho em equipa, participação da comunidade e cooperação intersectorial e interinstitucional. Ou seja, 

a ideia assentava na reestruturação organizacional dos CS e o objectivo era rever o seu enquadramento normativo, 

conferindo-lhes autonomia administrativa e financeira e incentivando o desenvolvimento de hierarquias técnicas, atendendo 

às recomendações para a programação de instalações de CS, emitidas no documento elaborado pelo Ministério da Saúde e 

às várias disposições legais em vigor. 

Ainda de acordo com este documento e nos termos e para os efeitos do disposto no DL 157/99 de 14 de Setembro, que veio 

estabelecer o regime de criação, organização e funcionamento dos CS e o conceito de unidade de saúde familiar, surgem 

identificados dois níveis funcionais: 
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 Unidades prestadoras de cuidados de saúde, com funções assistenciais, formativas, de investigação e de gestão; 

 Unidade de administração, gestão e direcção técnica, com funções essencialmente de gestão, de apoio e de 

serviços comuns. 

As novas instalações para as unidades de CS deveriam ter por base a acessibilidade dos cidadãos aos serviços de saúde e 

uma organização interna descentralizada, assente no trabalho de equipas multidisciplinares. Nesta perspectiva, o CS 

passaria a estar organizado em diversas unidades assistenciais, funcionalmente autónomas e com capacidade para abranger 

toda a população, sendo o seu elemento base de referência assistencial a USF.    

Contudo, a aplicação prática do DL 157/99, de 10 de Maio, que traduzia uma visão estratégica de desenvolvimento dos CSP, 

foi bastante incipiente, pois o nível de maturidade do sistema de saúde e a cultura vigente não facilitaram a sua 

implementação. Apesar disso e sem que houvesse lugar a alteração do estatuto dos CS (mantiveram-se sem personalidade 

jurídica e sem autonomia patrimonial e financeira), registaram-se experiências inovadoras nos CSP, que vieram introduzir 

melhorias relevantes ao nível organizativo e gestionário. São disso exemplo os Projectos Alfa e, posteriormente, em 1998, o 

RRE, que antecipam novas formas, mais estruturadas, de organização dos cuidados de saúde, que privilegiam o trabalho de 

equipa multiprofissional, desenvolvem processos de contratualização interna ligeiros e apresentam mecanismos, mesmo que 

frágeis, de contratualização externa e de acompanhamento.  

À data da publicação do DL 157/99, as Agências de Acompanhamento dos Serviços de Saúde (AASS) criadas pelo Despacho 

Normativo nº 46/97 de 08 de Agosto e, mais tarde, pelo Despacho Normativo nº 61/99, de 01 de Setembro denominadas 

Agências de Contratualização dos Serviços de Saúde (ACSS), tinham já iniciado o processo de contratualização com os 

hospitais e CS que, ao longo da última década, se foi estruturando progressivamente, pese embora com algumas 

descontinuidades. Representando um esforço no sentido da separação entre financiamento e prestação, estas estruturas 

descentralizadas tinham como objectivo central estabelecer com os prestadores uma relação contratual responsabilizante 

que associava o nível de recursos a afectar aos cuidados e serviços que seriam prestados para suprir as necessidades em 

saúde identificadas. Conforme referido no preâmbulo do DL 157/99, reconhecia-se, uma vez mais, a necessidade de criar 

estruturas de gestão local, dotadas de autonomia, com personalidade jurídica e de uma hierarquia técnico assistencial que 

tivesse capacidade para influenciar o desempenho, mediante a constituição de equipas formadas pelos próprios 

profissionais, numa base de autonomia e co-responsabilização. 

A precariedade de concretização do novo modelo de CS e de outras experiências inovadoras determinou a orientação 

governamental (1999-2002) de proceder à reavaliação do seu impacto. Posteriormente, já noutro ciclo político, foi publicado 

o DL 60/2003, de 1 de Abril, que veio revogar o DL 157/99, descontinuando as iniciativas anteriores, à excepção do RRE. 

Este diploma reitera a necessidade de se introduzirem alterações ao nível da organização e gestão dos CSP e define um 

novo modelo, designado por rede de prestação de cuidados de saúde primários, que se pretende mais próxima dos 

cidadãos, das suas famílias e comunidades, simultaneamente mais eficiente, socialmente mais justa e solidária.  

Visando alcançar melhorias ao nível do acesso e da equidade e conter o crescimento descontrolado das despesas públicas, 

este modelo de CSP assentava no conceito de rede, que integrava os CS do SNS, entidades privadas com e sem fins 
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lucrativos e ainda grupos de profissionais de saúde, eventualmente constituídos em cooperativas, para, numa perspectiva de 

complementaridade e ao abrigo de contratos, acordos ou convenções, prestarem CSP aos utentes da respectiva região.  

Para além da prestação de serviços, previa-se ainda a possibilidade de, nos casos em que a garantia da satisfação dos 

cidadãos o justificasse, serem celebrados contratos de gestão com entidades públicas, privadas ou de natureza social, desde 

que comprovada a sua capacidade e competência técnica (Campos, Faria, 2003). De facto, atento o regime jurídico das 

parcerias em saúde com gestão e financiamentos privados, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 185/2002, de 20 de Agosto, os 

contratos de gestão a realizar com as entidades mencionadas, sob proposta do conselho de administração da ARS respectiva 

e mediante autorização do Ministro da Saúde, podiam abranger um CS, uma extensão ou parte funcionalmente autónoma. 

Esta rede de prestação de CSP teria como missão constituir a primeira linha e a base de toda a rede de cuidados de saúde 

em geral, tendo como principal referência a acção dos CS e dos médicos de família, sem prejuízo da criação de novos 

modelos de gestão e de organização que considerassem a correspondente responsabilização de uma liderança, o exercício 

das tarefas e competências profissionais de forma planeada e por objectivos, ao qual se deveriam associar incentivos à 

produtividade e à qualidade assistencial. 

Pouco mais do que dois anos após a sua publicação, o DL 60/2003, de 1 de Abril, foi revogado através da publicação do DL 

88/2005, de 3 de Junho que, simultaneamente, repristinou o DL 157/99, que entretanto havia sido alterado pelo DL 

39/2002, de 26 de Fevereiro. Conforme referido no preâmbulo do diploma de 2005, a revogação mencionada deveu-se ao 

facto de a criação da rede de CSP ali prevista ter constituído em boa verdade, uma tentativa falhada de melhorar o acesso 

dos Portugueses à saúde, visto não ter tido aplicação prática à realidade do País, (...) não considerar a enorme diversidade 

das dimensões dos CS, nem lhes conferir qualquer autonomia (...)‖. Para além disso, o modelo definido no DL 60/2003, de 1 

de Abril, mostrava-se incompatível com o preconizado pelo Plano Nacional de Saúde, no que concerne ao intensificar da 

abordagem da gestão integrada da saúde, na medida em que se baseava ―(...) num obsoleto conceito de verticalização dos 

sectores, diminuindo, assim, a natureza multidisciplinar e integradora dos cuidados de saúde que devem ter no seu centro o 

utente‖. 

Por sua vez, o DL 157/99, de 10 de Maio, que estabeleceu o regime de criação, organização e funcionamento dos CS e 

consagrou uma matriz organizativa com base em USF, foi considerado um modelo mais apropriado do que o regime 

revogado, tendo por esse motivo sido repristinado até à entrada em vigor de um novo diploma. Com base nos contributos 

do Grupo Técnico para a Reforma dos CSP e do Grupo de Apoio Técnico Complementar e Consultivo, bem como da Missão 

para os Cuidados de Saúde Primários (MCSP), respectivamente criados pelas Resoluções do Conselho de Ministros nº 

86/2005, de 7 de Abril e n.º 157/2005, de 12 de Outubro, pretendia-se estabelecer um plano, identificar as medidas 

operacionais a implementar e actividades a executar que permitissem lançar as bases para a formulação de um novo 

instrumento normativo, consentâneo com a política do Governo em funções. Neste contexto, através do DL 23/2006, de 2 

de Fevereiro, o RRE, que já havia sido prorrogado até 31 de Dezembro de 2005, sofreu um novo alargamento até 30 de 

Junho de 2006. 

Com a publicação do Despacho Normativo n.º 9/2006, de 16 de Fevereiro, foram regulamentados os termos condições e 

procedimentos conducentes ao lançamento e implementação das USF, que se constituem como unidades com autonomia 
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organizativa, funcional e técnica, baseadas em equipas multiprofissionais, com médicos, enfermeiros, administrativos e 

outros profissionais de saúde, tendo em vista uma maior acessibilidade e a reconfiguração dos CS enquanto unidades 

enquadradoras daquelas mesmas unidades. 

A partir daqui surgem, sucessivamente, uma série de normativos que introduzem alterações aos termos, condições e 

procedimentos necessários para as candidaturas a USF (Despacho Normativo n.º 10/2007, de 26 de Janeiro), aprovam a 

carteira básica de serviços e os princípios da carteira adicional de serviços das USF (Portaria n.º 1368/2007, de 18 de 

Outubro), definem os modelos de organização das USF em modelo A, B e C, de acordo com o grau de autonomia funcional, 

diferenciação de modelo retributivo e patamares de contratualização (Despacho n.º 24101/2007, de 22 de Outubro) e 

regulamentam os critérios e condições para a atribuição de incentivos institucionais e financeiros aos profissionais das USF 

(Portaria nº 301/2008, de 18 de Abril) que veio regular os critérios e condições para a atribuição de incentivos institucionais 

e financeiros aos profissionais das Unidades de Saúde Familiar (USF). O DL n.º 298/2007, de 22 de Agosto, veio estabelecer 

o regime jurídico da organização e do funcionamento das USF e o regime de incentivos a aplicar a todos os modelos de USF, 

bem como a remuneração a auferir pelos elementos que integrem as USF de Modelo B.  

Em 2008, continua a assistir-se à expansão das USF, ao mesmo tempo que se entra numa nova fase de reforma, através da 

implementação dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), cujo regime de criação, estruturação e funcionamento se 

encontra previsto no DL n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro, onde são definidos como serviços públicos de saúde com 

autonomia administrativa, constituídos por varias unidades funcionais, que agrupam um ou mais CS e que têm por missão 

garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população de determinada área geográfica.  

Estas unidades funcionais são compostas por USF, unidades de cuidados de saúde personalizados, unidades de cuidados na 

comunidade, unidades de saúde pública e unidades de recursos assistenciais partilhados, podendo ainda existir outras 

unidades ou serviços que venham a ser considerados como necessários pelas ARS. Cada unidade funcional assenta numa 

equipa multiprofissional, com autonomia organizativa e técnica, devendo ser garantida a intercooperação com as demais 

unidades funcionais do CS e do ACES, de modo a ficar assegurada a resposta às necessidades da população abrangida.  

Encontra-se ainda prevista a criação do Conselho Clínico, que integra várias profissões de saúde e com base no qual se 

pretende implementar práticas de ―governação clínica e de saúde‖ nos CSP, o que, segundo o Relatório da Comissão 

Consultiva para a Reforma dos Cuidados de Saúde Primários, se constitui como uma medida profundamente inovadora, até 

mesmo no contexto internacional. O conselho da comunidade, cuja composição e respectivas atribuições são também 

estabelecidas no diploma que cria os ACES, visa envolver e chamar à participação as estruturas locais, no sentido de o 

mesmo dar o seu contributo para que se ultrapassem constrangimentos e se melhore progressivamente a prestação de 

cuidados de saúde às populações. 

Para efeitos de gestão, salienta-se a futura existência de contratos-programa, enquanto acordos celebrados entre o director 

executivo do ACES e o conselho directivo da ARS respectiva, no âmbito dos quais se estabelecem, qualitativa e 

quantitativamente, os objectivos do ACES e os recursos afectos para o seu cumprimento, e se fixam as regras e os 

instrumentos relativos à respectiva execução.  
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‖Muito tem sido feito nos últimos anos para transformar profundamente os cuidados de saúde primários em Portugal. Mas é 

preciso fazer ainda melhor para que a reforma em curso tenha sucesso‖ (Portugal, Grupo Consultivo para a Reforma dos 

Cuidados de Saúde Primários, 2009).  

Apresenta-se, em seguida e de forma sucinta, um cronograma de evolução dos CSP em Portugal. 

Figura 19: Cronograma de evolução das experiências organizacionais inovadoras, de gestão e contratualização nos CSP 
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1. O PROJECTO ALFA (1996-1998) 

Em 1996, surgiu o Projecto Alfa, que começou por ser implementado na Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. 

Constituindo-se como um exemplo das novas formas de organização e prestação de cuidados de saúde desenvolvidas por 

médicos de Medicina Geral e Familiar, estas experiências podem caracterizar-se como um ―motor de arranque‖ para um 

processo de transformação e melhoria profunda dos CSP.  

Com efeito, inserem-se num processo de mudança que visa melhorar a prestação de CSP mediante o desenvolvimento e 

implementação dos projectos no terreno e com base na participação, mobilização de ideias, vontades e esforços ao nível 

local. Preconiza-se que este projectos sejam aceitáveis para os profissionais e para os utentes, que envolvam um número 

crescente de profissionais, sobretudo após a verificação da melhoria da satisfação e realização profissional e, bem assim, 

que se traduza em ganhos de saúde e de bem-estar para os destinatários de todo este processo – os cidadãos. 

Desta conjuntura faziam parte vários projectos e medidas, tais como: 

 Autonomia dos CS (constituição de grupos personalizados); 

 Novas formas de financiamento/distribuição de recursos pelas instituições de saúde; 

 Reforço (quantitativo e qualitativo) dos recursos humanos nos CSP; 

 Formas de retribuição e incentivos que reflictam a quantidade e qualidade do trabalho 

 O Projecto Alfa de enfermagem em CSP a desenvolver em convergência e complementaridade com o ―Alfa‖ de 

medicina geral e familiar; 

 Projecto Alfa de recepção e de secretariado clínico 

 Aperfeiçoamento dos sistemas de informação (processos e tecnologia) 

 Informação clara e atempada aos cidadãos sobre o funcionamento dos serviços de saúde. 

O Projecto Alfa tinha por objectivo ―(…) proporcionar autonomia em troca de uma responsabilização objectiva pela melhoria 

do acesso e da qualidade (…) (OPSS, 2004).  Assim, pretendia-se incentivar e apoiar a criatividade e a capacidade de 

iniciativa de pequenos grupos de médicos de família em colaboração com outros profissionais de saúde, para, de forma 

inovadora e autónoma, organizarem o seu trabalho e cuidarem adequadamente de uma lista de utentes, atendendo à 

capacidade instalada e aos meios disponíveis nos CS.  

Com efeito, esta nova forma de organização visava fundamentalmente potenciar soluções organizativas inovadoras que 

aproveitassem a capacidade instalada do SNS e, a partir daí, a captação de mais recursos para o sistema, de acordo com as 

necessidades comprovadamente existentes. 

Os Projectos Alfa assentavam em cinco pilares fundamentais: 

 Existência de um gabinete personalizado por cada médico; 

 Existência de equipamento adequado para a prática da medicina geral e familiar; 

 Acessibilidade ao médico de família em tempo útil; 

 A intersubstituição e complementaridade de competências; 

 A existência de um folheto informativo aos utentes. 
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Por seu turno, o projecto partia de duas premissas básicas – a acessibilidade e a qualidade dos cuidados – e exigia: 

 

 A constituição de uma equipa multidisciplinar bem definida; 

 Um compromisso organizativo e assistencial formal de acção;  

 A definição de objectivos concretos, aceites pela equipa proponente e acordada com a administração; 

 Condições de instalação e equipamento adequadas à prossecução do projecto e à garantia de um trabalho de 

qualidade para toda a equipa. 

Entendia-se que, com base nestas premissas, os utentes obteriam benefícios em termos de acessibilidade e humanização no 

atendimento e que os profissionais envolvidos alcançariam também uma maior satisfação pela autonomia conferida e pela 

existência de melhores condições de trabalho, face ao enquadramento rígido e desresponsabilizante da fase anterior. 

Refira-se, no entanto, que o desempenho e qualidade dos serviços prestados não tinham como contrapartida qualquer 

mecanismo de incentivos aos profissionais envolvidos, para além de, mediante a adesão ao projecto, lhes serem 

proporcionadas condições físicas, humanas e materiais adequadas à realidade de cada grupo e à própria realidade local.     

A adesão ao Projecto Alfa iniciava-se pela apresentação de uma proposta que incluía, em termos gerais, a constituição do 

grupo, os recursos necessários e a indicação daquilo que se propunham melhorar e os resultados a alcançar. De acordo com 

a metodologia discutida pelo grupo de trabalho da ARSLVT, os aspectos a considerar na proposta deveriam incluir, 

designadamente: 

 Denominação da iniciativa – adopção de um nome, marca e/ou símbolo; 

 Constituição do grupo/equipa – nome, categoria e situação profissional; 

 Objectivos gerais – definidos de forma clara e explicita, devendo reflectir aquilo que o grupo se propunha alterar 

face ao funcionamento de até então, a motivação do grupo e o respectivo nível de qualidade dos resultados 

esperados; 

 Necessidades em saúde – a reflexão, classificação e estimativa da ordem de grandeza das necessidades em saúde 

às quais se pretendia dar resposta, uma vez que estes são elementos fundamentais para a definição de prioridades, 

estratégias e justificação dos recursos mínimos; 

 Caracterização das instalações – considerando que um gabinete personalizado para cada médico é uma necessidade 

efectiva para o exercício da prática clínica geral em tempo completo e um pressuposto do Projecto Alfa; 

 Equipamentos – com indicação da necessidade de material essencial para o inicio do projecto e seu 

desenvolvimento sustentável; 

 Aspectos gerais organizativos – principais responsabilidades dos diferentes profissionais, formas de articulação intra 

e interdiciplinares dentro do grupo, regras de intersubsituição, participação em programas de saúde, referenciação 

para outras especialidades, os horários, férias, entre outros aspectos relativos à gestão e funcionamento; 

 Acessibilidade e horário de atendimento – com especial referência à disponibilidade do grupo durante o período de 

tempo adequado às necessidades da população, ao meio ambiente social e aos recursos possíveis, de modo a ficar 

garantido e facilitado o acesso, nomeadamente em situações agudas, bem como a assistência no domicilio, quando 

necessários; 
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 Sistema de informação – enquanto instrumento essencial em qualquer unidade de saúde, revelam-se também ao 

nível da iniciativa local, pelo que devem ser identificadas as necessidades de suporte relacionadas com tecnologias 

de informação; 

 Relação com o meio/população – existência de necessidade de cuidados e de informação à população, que pode 

contemplar a livre escolha do médico de família e mesmo a mudança do mesmo a pedido do utente; 

 Formação contínua – reuniões intra e interdisciplinares e participação em acções de formação contínua; 

 Garantia de qualidade – em todas as actividades desenvolvidas e principalmente naquilo que diz respeito à 

prestação de cuidados; 

 Participação na formação pré e pós graduada – assegurar, se o grupo assim o entender, a formação de alunos de 

medicina, enfermagem e responsabilização por cursos e estágios; 

 Actividades de investigação; 

 Resultados esperados – a formular tendo em conta a metodologia e os indicadores (de processo e de resultados 

―intermédios‖), a saber: acessibilidade estrutural, taxa de domicílios, taxa de cobertura vacinal, taxa de cobertura 

de vigilância de gravidez, taxas de cobertura por grupos etários, taxas de cobertura em revisão de puerpério, taxa 

de cobertura de rastreio de cancro da mama, taxa de cobertura de rastreio do cancro do colo do útero, taxa de 

cobertura de planeamento familiar, grau de controlo da hipertensão arterial, grau de controlo da diabetes mellitus, 

etc; 

 Avaliação – a nível interno e/ou planeada em coordenação com outros organismos, deveria permitir averiguar a 

pertinência das alterações efectuadas e a adequação dos cuidados de saúde à realidade com consequente melhoria 

dos serviços prestados e da satisfação dos profissionais e utentes; 

 Percurso a efectuar – definição das etapas, estratégias e calendarização do projecto. 

Ao desafio desta iniciativa responderam 30 grupos, tendo sido possível iniciar a preparação das condições necessárias à sua 

execução e/ou à sua efectiva implementação (OPSS, 2004). Ainda que sem gestão autónoma e sem atribuição de quaisquer 

incentivos associados ao desempenho, os Projectos Alfa representaram a primeira tentativa de implementação de novos 

modelos de trabalho em equipa, destacando-se 15 grupos que conseguiram alterar o seu modo de funcionamento em 

termos organizacionais e assistenciais (Branco, Ramos, 2001). 

No quadro seguinte surgem identificados os 15 Projectos Alfa constituídos por Sub-Região de Saúde: 

Quadro 9: Identificação dos Projectos Alfa 

EXPERIÊNCIAS PROJECTO ALFA 

1 Rio de Mouro - Centro de Saúde de Rio de Mouro SRS Lisboa 

2 Clinilapa -Centro de Saúde Lapa SRS Lisboa 

3 Projecto CIRO-Centro de Saúde da Lapa SRS Lisboa 

4 Vialonga-Centro de Saúde Póvoa de Sta. Iria SRS Lisboa 

5 Centro de Saúde da Alameda SRS Lisboa 

6 Centro de Saúde da Amadora SRS Lisboa 

7 Centro de Saúde de Benfica  SRS Lisboa 

8 Centro de Saúde de Oeiras SRS Lisboa 

9 Centro de Saúde da Reboleira (Damaia) SRS Lisboa 

10 Centro de Saúde de Sete Rios SRS Lisboa 

11 Centro de Saúde de Venda Nova (Brandoa) SRS Lisboa 
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12 Samora Correia - Centro de Saúde de Benavente SRS Santarém 

13 Centro de Saúde da Cova da Piedade SRS Setúbal 

14 FF Mais - Centro de Saúde de Fernão Ferro – Seixal SRS Setúbal 

15 Alfa Monte - Centro de Saúde do Monte da Caparica SRS Setúbal 

Por Despacho da Sub-Região de Saúde de Lisboa, identificado com o nº 12960/97, publicado na IIª Série do DR n.º 291 de 

18.12.1997, foi decidido subdelegar competências nos coordenadores dos Projectos Alfa, para a competência para a prática 

de alguns actos no âmbito da sua unidade orgânica, do qual se destacam, entre outros: 

 Aprovar ou alterar os respectivos planos de férias anuais do pessoal afecto ao projecto com posterior comunicação 

ao director do respectivo centro de saúde; 

 Autorizar a realização de despesas inerentes à gestão do projecto Alfa com obras e aquisições de serviços nos 

termos da legislação em vigor de acordo com as dotações orçamentais aprovadas para o respectivo projecto até ao 

montante de 300.000 escudos e, nos mesmos termos, para a aquisição de bens até ao montante de 100.000 

escudos com posterior conhecimento à Direcção do Centro de Saúde 

 Gerir, para efeitos de realização de despesas que não incidam sobre obras, aquisição de serviços e bens até aos 

limites previstos anteriormente, um fundo de maneio a atribuir pelo Centro de Saúde, em montante a determinar, 

de acordo com as necessidades do projecto Alfa; 

 Autorizar, em situações pontuais e de grave carência, a realização de trabalho extraordinário com obrigatoriedade 

de comunicação imediata à direcção do Centro de Saúde. 

Em conclusão, o Projecto Alfa foi entendido como um modelo não normativo que possibilitou a abertura de um espaço para 

a reflexão e actuação relacionadas com novas formas de gestão, financiamento, organização de trabalho e funcionamento 

de CS e que, tendo por base a iniciativa dos profissionais, procurava garantir e melhorar a acessibilidade, a humanização, a 

continuidade dos cuidados, a personalização e a competência técnico-científica. Por outro lado, subentendia-se o 

empenhamento da Administração como garante do seu enquadramento legal e elemento facilitador, competindo-lhe conferir 

a necessária segurança e credibilidade ao processo, cedendo autonomia aos projectos e aos profissionais envolvidos. 

Como referem Conceição et al (2005), as avaliações de algumas destas experiências evidenciaram benefícios em termos de 

oferta de cuidados, designadamente, um aumento dos cuidados médicos e de enfermagem no domicílio, melhorias de 

acessibilidade e maior satisfação dos profissionais e utentes. 

Também a primeira avaliação conjunta realizada a estes projectos em 1998 enunciava um controlo substancial dos gastos 

com medicamentos e meios complementares de diagnóstico (Projectos Alfa em Balanço, 1998, cit. por Cabral, 2001). 

Contudo, algumas fraquezas e/ou ameaças foram apontadas ao Projecto Alfa, tais como a criação de desigualdades nos 

utentes entres as zonas abrangidas pelo projecto e outras, deslocação dos profissionais mais motivados e interessados para 

fora das instalações originais dos CS, necessidade de investimentos iniciais e de um esforço de informação para evitar mal 

entendidos ou ―boatos‖, má interpretação e distorção dos objectivos do projecto, forma de o realizar e resultados previsíveis 

por parte dos órgãos de comunicação social, o sentido de ameaça que poderia ser sentido pelos médicos mais instalados, o 

directores de CS terem de coexistir com um grupo de profissionais mais autónomos e que escapavam ao seu controlo 
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próximo, o lançamento de boatos por parte dos detractores do projecto e o receio deste vir a exigir controlo/avaliação 

externa do desempenho profissional que a administração pública de saúde poderia não ser capaz de acomodar.   

Na sequência das avaliações encetadas aos Projectos Alfa surgiu o RRE e, simultaneamente, foram promovidos outros 

esforços para alargar esta experiência a outros profissionais de saúde. 

2. O REGIME REMUNERATÓRIO EXPERIMENTAL DOS MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL (1998-2006) 

―A avaliação dos projectos Alfa apontou para a necessidade de estudar formas retributivas mais justas (...)‖ (Branco e 

Ramos, 2001) que permitissem recompensar os melhores desempenhos. Esta argumentação trilhou o caminho para o 

estudo de novas formas de retribuição nos CS que culminou na criação do RRE, uma experiência organizacional inovadora 

definida no termos do Decreto-Lei 117/98 de 5 de Maio, e cuja implementação veio a ser suportada pela Portaria n.º 993-

A/98 de 24 de Novembro e pela Circular Normativa da Direcção Geral da Saúde (DGS) n.º 9/GAB/DG, de 28 de Dezembro 

de 1998, revogada pela Circular Normativa n.º 6/GAB/DG de 10 de Abril de 2002.  

Nos termos do preâmbulo do referido diploma, institui-se um novo modelo, que resultou dos conhecimentos adquiridos com 

as várias experiências anteriores realizadas em CS, tendentes à adopção de novas formas de organização dos CSP que 

permitissem, mediante uma análise aos resultados alcançados, a identificação de melhorias ao nível da acessibilidade e dos 

cuidados prestados.   

Em 2004, o Relatório de Avaliação do RRE da Direcção Geral de Saúde (Portugal, MS, DGS, DSPCS, 2004) visou, a nível 

global, reflectir e retirar as devidas ilações desta experiência, não apenas naquilo que respeita à sua adopção como modelo 

de organização e gestão nos CSP, mas também no sentido de se perceber que mudanças gestionárias deveriam ser 

introduzidas no modelo vigente dos CS. Nessa ocasião, salientou como principais problemas: 

 Dificuldades de acessibilidade – inscrição, obtenção de consulta e substituição 

 Desadequação – horários, marcações e tempos de espera 

 Medicina ―defensiva‖ – excesso de prescrição de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT) e 

medicamentos e não adesão a orientações técnicas 

 Profissionais – desmotivação e insatisfação dos profissionais, em particular dos clínicos gerais, relacionadas com o 

regime remuneratório e condições de trabalho. 

 Sistemas de informação – falta de instrumentos de gestão, incluindo módulo clínico. 

 Articulação com outros níveis de cuidados (hospitais) – insatisfação dos utentes e CS 

 Integração de cuidados – dificuldade em assegurar a continuidade de cuidados de forma integrada 

 Maior autonomia e estatuto para os CS 

 Diferenciação interna que respondesse às aspirações dos profissionais 

 Desenvolvimento de um sistema de informação (SINUS) – para a gestão eficiente dos CSP: valorização dos 

profissionais, integração dos serviços de saúde e associação da remuneração à produção 

De acordo com o preâmbulo do DL 117/98, de 5 de Maio, e as diferentes circulares normativas da DGS que 

operacionalizaram a implementação do RRE, visava-se, à semelhança do preconizado nos Projectos Alfa, alcançar uma maior 

satisfação dos utentes das expectativas mediante a adopção de uma nova forma organizacional e de prestação de cuidados, 
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tendo em vista a melhoria contínua da qualidade e ganhos em saúde, bem como perceber alterações na satisfação dos 

profissionais, atenta a possibilidade de um trabalho em equipa com autonomia e um regime remuneratório próprio.           

Em termos gerais, o RRE veio permitir uma nova modalidade remuneratória para os médicos, associada à quantidade de 

trabalho e qualidade do desempenho profissional, em alternativa ao tradicional modelo salarial da função pública. Com 

efeito, o sistema de pagamento é misto, apresentando uma componente salarial fixa, uma parte calculada por capitação 

ponderada e, ainda, o pagamento ao acto para algumas tarefas específicas. Este regime exigia que, de acordo com um 

programa anual de acção acordado com a Administração, se reunisse um número mínimo de 3 médicos de clínica geral, 

enfermeiros e administrativos, os quais deveriam anuir entre si a intersubstituição para que a assistência à população fosse 

garantida no próprio dia em assuntos urgentes e pelo menos das 8h às 20h nos dias úteis. A administração garantia as 

condições de trabalho para prosseguir o programa acordado (Biscaia et al, 2006). 

A adesão implicaria ainda (Artigo 3º do DL 117/98 de 05.05) a existência de uma base de dados das listas de utentes com 

elementos de identificação, ano de inscrição e data da última consulta com o mesmo médico, bem como de um sistema de 

informação, que permitisse avaliar a execução do plano e monitorizar as actividades específicas previstas, mais 

especificamente, de vigilância em relação a grupos vulneráveis e aos cuidados domiciliários. 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 4º do referido diploma, o plano de acção constituiu o instrumento 

fundamental de contratualização e gestão que deveria explicitar: 

 Os compromissos dos envolvidos no RRE quanto à prestação de cuidados, de desenvolvimento profissional e de 

cooperação interdisciplinar dos profissionais; 

 Os critérios e estratégias para a utilização preferencial das capacidades instaladas ao nível do sistema local de saúde; 

 Os critérios de garantia de qualidade e custo efectividade dos cuidados a prestarem, nomeadamente através da 

utilização de formulários por patologias e de MCDT; 

 A orientação por critérios de racionalidade técnico-científica. 

 

No que respeita à lista de utentes, o DL 117/98 de 5 de Maio estipulou que cada lista de utentes deve privilegiar a estrutura 

familiar, pelo que é dada uma maior importância à inclusão de crianças até aos 4 anos e de pessoas com 65 ou mais anos. 

Considerando unidades ponderadas, a lista tem como limite mínimo 1852 unidades, sendo que as crianças entre os 0 e 4 

anos representam 1,5 unidades e as pessoas com 65 ou mais anos representam 2 unidades, o que corresponde em média a 

1583 utentes (Hespanhol, 2005). 

 

A remuneração dos médicos incluídos no RRE estabelece uma componente fixa baseada na categoria e no escalão do 

médico (assumindo um horário de 35 horas semanais em regime de dedicação exclusiva), bem como na dimensão e 

características da lista de utentes. Estabelece-se ainda uma componente variável, associada à prestação de cuidados 

domiciliários, ao alargamento do período de cobertura assistencial pelo grupo e à realização de consultas a grávidas e 

puérperas, a crianças no 1º ano de vida e ao acompanhamento em planeamento familiar de mulheres em idade fértil (DL 

117/98 de 5.05). 
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Refira-se que a realização de cuidados domiciliários incide apenas na remuneração do médico que os pratica, ao passo que 

o alargamento do período de cobertura e o seguimento dos grupos mais vulneráveis têm impacto na remuneração de todos 

os médicos de família, revelando a tentativa de potenciar o trabalho em equipa, situação igualmente reflectida na 

contratualização, que estabelece o cumprimento de objectivos e metas para o grupo definidos num plano de acção, bem 

como a obrigatoriedade da intersubstituição (Gouveia et al., 2006). 

Com a verificação cumulativa de todos os requisitos exigidos para a adesão ao RRE, a Administração, em contrapartida, 

assumia a responsabilidade de i) remunerar de forma diferenciada em função da produtividade, do modelo de cuidados 

adoptado, da qualidade e do regime de trabalho, bem como o trabalho extraordinário por substituição de ausência 

prolongada de colegas e de trabalho fora do âmbito do RRE, ii) Desenvolver um sistema de informação que permitisse 

monitorizar e avaliar a execução do plano (artigo 3º e 6º), iii) Assegurar a coordenação e o apoio técnico e proceder ao 

desenvolvimento de critério explícitos e construção de indicadores necessários à monitorização e acompanhamento do 

desempenho e, ainda, iv) Criar uma estrutura de acompanhamento e apoio o nível da ARS e Sub-Regiões.  

O apoio ao desenvolvimento do modelo encontra-se previsto na circular normativa da DGS Nº 06/GAB/DG de 10/04/02, a 

qual prevê a constituição, a nível nacional, de um grupo de acompanhamento. Já no âmbito das ARS e das Sub-Regiões de 

Saúde, importava criar grupos de acompanhamento e de apoio à implementação do Decreto-Lei nº 117/98 de 5 de Maio, 

com capacidades de execução, nas suas vertentes de avaliação do desempenho, de regulação e de determinação financeira, 

mas também com funções de apoio à criação e implementação do modelo.  

Nesta medida, foram criados os Grupos Regionais de Acompanhamento compostos por um elemento designado e 

pertencente ao Conselho de Administração das Regiões de Saúde, outros provenientes da Agência de Contratualização e 

Direcções de Serviço de Gestão Financeira e do Planeamento em número variável consoante a natureza demográfica das 

Regiões de Saúde e, ainda, representantes dos sindicatos médicos, de enfermagem e da função pública. Enquanto órgãos 

de natureza avaliadora e reguladora competia-lhes: 

 A monitorização do processo das candidaturas e sua implementação, bem como das actividades e da execução do 

plano de acordo com o enunciado da alínea d) do nº 1 do artigo 3º; 

 A disponibilização e controlo dos meios orçamentais colocados no terreno de molde a serem cumpridas as 

disposições contidas na alínea a) do artigo 4º e no nº2 do artigo 13º; 

 Assegurar os meios tecnológicos, edifícios e equipamentos de saúde necessários ao funcionamento das equipas. 

Foram ainda criados os Grupos Sub-Regionais de Apoio, a nível local, constituídos pelo Coordenador da Sub-Região de 

Saúde, pelo Director dos Serviços de Saúde e por elementos da Direcção de Serviços de Administração Geral e da Divisão de 

Apoio Técnico, que tinham por missão: 

 Desenvolver os processos que assegurassem a elaboração da candidatura; 

 Colaborar no desenvolvimento do plano anual de acção do grupo – alínea b) do nº 1 do artigo 3º; 

 Participar na elaboração do horário de trabalho e na fundamentação do trabalho extraordinário, previstos, 

respectivamente, nos artigos 14º e 15º; 

 Dotar as equipas das ferramentas necessárias à prossecução dos seus objectivos. 
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A avaliação e monitorização consubstanciavam-se num relatório anual com mapas trimestrais, de acordo com critérios e 

indicadores previamente definidos a nível nacional e regional. 

Refira-se, ainda, que para apoiar a criação e implementação do RRE e da legislação dos CS de Terceira Geração foram 

sendo nomeados, na dependência dos diferentes secretários de estado da saúde, vários grupos de acompanhamento. Neste 

sentido, e de acordo com o primeiro relatório da equipa de acompanhamento da reforma e modernização dos CS, datado de 

Março de 2000, mostrava-se necessário verificar se um regime remuneratório específico associado a um modelo 

organizacional que privilegiasse a capacidade de auto-organização, mediante o cumprimento de metas e objectivos 

concretos, permitiria ou não obter um maior rigor no desempenho e uma maior responsabilidade individual e de equipa, 

pelo grau de eficiência obtido e com ganhos de qualidade evidentes associados a uma racionalização da utilização de 

recursos (Hipólito et al., 2002). 

Segundo este relatório, a 31 de Janeiro de 2000, o número de pré-candidaturas ao RRE por Região de Saúde distribuía-se 

da seguinte forma: 52 na ARS do Norte, 16 na ARS de Lisboa, 6 na ARS do Centro, 2 na ARS do Alentejo e não se conhecia 

a situação na ARS do Algarve. 

Quadro 10: N.º de candidaturas por RRE por Região de Saúde (31.01.2000) 

 

―No ano 2000, assistiu-se à extinção da Comissão de Acompanhamento da implementação dos CS de 3ª geração e do 

Regime Remuneratório Experimental (…)‖, tendo fracassado também a implementação do sistema de informação para este 

último regime. Entre outras razões, estas dificuldades determinaram a existência de poucos projectos de RRE aprovados e 

aplicados, a manutenção dos CS de 3ª geração em fase de projecto e um desenvolvimento da contratualização em CSP 

bastante desigual entre regiões. Decorreram, entretanto, projectos de qualidade nalguns CS (OPSS, 2001). 

Em 2003, um estudo levado a cabo por Varela et al., intitulado ―Auto-avaliação do RRE: Um Ano de Avaliação‖, que analisa 

os 18 grupos que desenvolveram um processo de autoavaliação com recurso ao instrumento MoniQuor, validado para 

avaliação da qualidade organizacional dos CS, concluiu pela existência de um melhor desempenho dos grupos RRE, em 

comparação com o perfil nacional de 1998 e com os indicadores existentes para 2001 na Sub-região de saúde do Porto. 
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A comissão de acompanhamento do RRE prevista pelo DL 209/03 de 15 de Setembro e criada por Despacho n.º 5077/04 de 

19 de Fevereiro do Ministério da Saúde publicou, em Novembro de 2004, as conclusões do seu relatório de avaliação, que 

visava, não apenas avaliar o ano de 2003, mediante a análise do nível de cumprimento dos resultados e forma como o 

modelo concretizava os objectivos, integrando o histórico de cada RRE, mas também documentar/avaliar a forma como a 

experiência decorreu em termos da sua implementação e do apoio concedidos pelas ARS e Sub-regiões e ainda, numa 

perspectiva global, enunciar os aspectos positivos e negativos desta experiência inovadora face aos grupos comparadores 

das sub-regiões envolvidas e, bem assim, identificar os constrangimentos/oportunidades de mudança para utilização futura 

do modelo.    

Esta avaliação considerou que, da análise dos resultados quantificados, a experiência RRE revelava-se bastante pertinente. 

No entanto, pelo recurso aos dados de natureza qualitativa utilizados era necessário, do ponto de vista da sua 

implementação, proceder à identificação dos factores que dificultaram ou favoreceram a sua execução e, tratando-se de um 

processo de contratualização, averiguar a forma e o grau de cumprimento das partes, sua satisfação e motivação. 

Desde logo, conclui-se que as insuficiências em termos de sistema de informação, fixação de metas em ganhos de saúde e a 

estrutura de acompanhamento e apoio representam aspectos negativos da experiência ―que não permitiram definir e avaliar 

ganhos em saúde, avançar numa lógica de melhoria contínua da qualidade e, inclusive, através do trabalho sistemático de 

construção de indicadores, dispor de um sistema de informação/avaliação mais robusto e abrangente‖, que possibilitasse 

obter uma avaliação/informação em tempo útil para as Partes, tendente à correcção de desvios e/ou à introdução de 

alterações perante um quadro negocial estabelecido.  

Este último aspecto criou a instabilidade e incerteza da experiência, tendo determinado a baixa adesão e a limitada 

experimentação que decorreu em apenas 5 das 18 sub-regiões e sem nenhum projecto nas ARS Centro e do Algarve. 

Contudo, a comissão afirma que esta experiência conseguiu alcançar resultados mais positivos face aos grupos 

comparadores, quer em termos de ganhos de produtividade e racionalidade técnica e de qualidade/ganhos em saúde, quer 

na vertente da satisfação dos utentes e dos profissionais, bem como apresentando um ratio de custo-eficiência – ―Fez-se 

mais, fez-se melhor e a um custo mais baixo‖ . 

Os pontos fortes evidenciados para a diferença entre desempenho e resultados face aos grupos comparadores apontam, 

entre outras, para: 

 

 Motivação dos profissionais e dos grupos (das 20 iniciativas, apenas 1 desistiu) 

 Mais-valia do trabalho de equipa quando há liderança efectiva e regras claras estabelecidas para o seu 

funcionamento, como são a da intersubstituição e complementaridade 

 Planeamento do trabalho e respectiva avaliação, em função dos compromissos assistenciais e da conformidade com 

as orientações técnicas 

 Orientação clara para o utente nomeadamente quanto à acessibilidade, mas também garantia de qualidade, ganhos 

em saúde, satisfação 

 Orientação para os resultados 

 Sistema remuneratório mais justo e claramente relacionado para os resultados 
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 Modelo adaptável ao contexto de CS 

 Uma experiência que enuncia algumas respostas em termos de requisitos para a mudança/inovação organizacional, 

tais como a contratualização, a autonomia, um regime remuneratório ajustado e a possibilidade de cooperação 

entre os diferentes níveis de cuidados 

Naquilo que respeita à produção/custos, o RRE revelou-se um modelo que aumenta e melhora a oferta, induz maior 

produtividade a menores custos, sem prejuízo da qualidade e sem efeitos perversos no acesso a tecnologias de saúde, pelo 

que a Comissão confirma a hipótese de partida de que se trata de uma experiência que compele a uma maior racionalidade 

técnico científica e mais eficiente utilização dos recursos.  

Os pontos fracos diferem consoante o nível organizacional considerado, destacando-se, no entanto, ao nível dos RRE, a 

pouca consistência de algumas equipas, a falta de liderança e uma fraca orientação para a melhoria contínua da qualidade, 

a falta de pró-actividade em termos de educação para a saúde, bem como a forma pouco rigorosa de proceder aos registos 

das actividades e dos dados a introduzir no sistema de informação. Ao nível das estruturas de acompanhamento e apoio 

regional, para além da sua criação tardia, verificou-se alguma falta de coordenação na criação dos RRE, carência de 

continuidade no acompanhamento, dificuldades em intermediar a concretização das condições necessárias ao seu 

funcionamento regular, designadamente, o sistema de informação. Já ao nível central, a fraqueza do modelo associa-se a 

dificuldades em definir uma estrutura de acompanhamento, responsável pela implementação e avaliação da experiência 

que, ao nível institucional, só veio a ser atribuída à DGS em 2002. Também aqui a falta de uma liderança executiva para a 

implementação das diferentes experiências dificultou a existência de um sistema de informação adequado e fiável, e 

consequentemente afectando a própria contratualização que exige um maior rigor e mecanismos efectivos de monitorização 

e acompanhamento do contrato estabelecido.    

A comissão concluiu, assim, que se confirmava a premissa que levou à proposta deste regime ―com um modelo inovador de 

organização da prestação de cuidados em que se entrega na mão dos profissionais a capacidade de se auto-organizarem, 

apresentando objectivos e metas concretas e comprometendo-se com a sua execução é possível obter maior rigor no 

desempenho, maior responsabilidade individual e da equipa pelo grau de eficiência obtido, com ganhos evidentes em 

qualidade associados a uma racionalização de utilização de recursos e ainda que a experiência constitui um bom exemplo de 

boas práticas em clínica geral, com suporte ao trabalho de equipa, aproximando claramente a oferta de cuidados das 

necessidades de saúde da população‖. 

Foram realizados mais alguns estudos tendentes a conhecer os motivos associados à adesão ou não ao RRE por parte dos 

grupos Alfa e a tentar compreender quais os intervenientes principais desta adesão, bem como as diferenças regionais de 

adesão ao RRE. 

Em 2002, Hipólito et al publicaram um estudo caso-controlo1, através do qual procuraram perceber quem se candidatou ao 

RRE e porquê. Um dos principais destaques prende-se, no grupo de aderentes, com o facto de ser a realização profissional 

                                                 

1 A população-alvo foram os Clínicos Gerais prestadores de serviços em CS, a nível nacional, Os «casos» foram os Clínicos Gerais, Coordenadores (ou pessoa por eles 
indicada) de cada grupo que se candidatou ao RRE até à data de 31 de Janeiro de 2000 e os «controlos» foram Clínicos Gerais a trabalhar no mesmo Centro de Saúde 
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proporcionada pela nova forma de organização que revela uma maior importância, antes mesmo da autonomia profissional. 

Contudo, como referem os autores,‖É preocupante notar que o RRE não parece incentivar um compromisso exclusivo com o 

sistema público de prestação de cuidados de saúde: entre os aderentes do RRE parece haver uma maior adesão à prática da 

medicina privada em paralelo com a actividade clínica no sector público‖. 

O lugar de destaque naquilo que se refere à não adesão ao RRE encontra-se na expectativa de que este regime 

determinaria uma deterioração das relações de trabalho. Esta conclusão levava em linha de conta o facto de o estudo 

identificar sub-populações de médicos de família com características e motivações diferentes, o que influencia grandemente 

o sucesso da metodologia de incentivos. 

Um outro estudo (Conceição et al, 2003) explora as razões que levaram às diferenças regionais de adesão ao RRE (até 

Janeiro de 2000), identificando, desde logo, as vantagens e desvantagens associadas ao RRE. 

Quadro 11: Vantagens e desvantagens associadas ao RRE 

VANTAGENS DO RRE POR ORDEM DECRESCENTE DE FREQUÊNCIA DE ENUNCIAÇÃO 

• Informatização do sistema de informação e do processo clínico 

• Autonomia profissional 

• Remuneração associada ao desempenho 

• Acessibilidade 

• Forma diferente de organização 

• Satisfação profissional 

• Melhores condições de trabalho para os profissionais 

• Satisfação dos utentes 

• Trabalho de equipa 

• Escolha da equipa de trabalho 

• Remuneração 

• Continuidade de cuidados/intersubstituição 

• Contratualização 

• Avaliação de qualidade 

Quadro 12: Desvantagens do RRE por ordem decrescente de frequência de enunciação 

DESVANTAGENS DO RRE POR ORDEM DECRESCENTE DE FREQUÊNCIA DE ENUNCIAÇÃO 

• Remuneração 

• Alterações nas relações de trabalho e de poder dentro dos CS 

• Regimes remuneratórios diferentes para os diferentes grupos profissionais 

• Inexistência de sistemas de informação adequados ao projecto 

• Aspectos não contemplados na legislação 

• CS com internamento 

– Regiões com população dispersa (níveis críticos de população difíceis de atingir) 

– Necessidade de atendimento 24 horas por dia (por isolamento geográfico ou pelo internamento) 

– Unidades de saúde com menos de três médicos 

• Aspectos ainda não regulamentados 

– Contagem de tempo de serviço para efeitos de reforma 

– Base remuneratória para incidência de descontos e outros cálculos 

• Mudança a realizar no seio da Administração Pública 

– Algoritmo de remuneração complexo 

– A não existência prévia de orçamentos para este projecto (instalações) 

– A não concorrência de todos os sectores da administração para a realização do projecto: 

 Ao nível central (Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde, Departamento de Recursos Humanos, Caixa Geral de 

                                                                                                                                                                                

dos «casos», que não se candidataram ao RRE. Por seu turno, o instrumento de recolha de informação foi um questionário para administração directa, aplicado entre 
Outubro de 2000 e Janeiro de 2001. 
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Aposentações) 

 Ao nível regional (ARS e Sub-regiões) 

• Grupo de trabalho multiprofissional mas da iniciativa do grupo profissional dos médicos 

• Cultura de desconfiança em relação a inovações propostas 

• Carácter experimental 

Foram também identificados os factores que contribuíram para as diferenças regionais na apresentação de pré-candidaturas 

ao RRE dos médicos de clínica geral até Janeiro de 2000 (v. Quadro infra). 

Quadro 13: Factores que contribuíram para as diferenças regionais na apresentação de pré-candidaturas do RRE (Jan.2000) 

Ao nível administrativo (ARS e Sub-região) 

• Liderança/empenhamento dos responsáveis 

• RRE estabelecido como prioridade, ou não, implícita ou explicitamente 

Ao nível de contexto local 

• Escassez de pessoal médico, com recurso a horas extraordinárias torna o RRE não competitivo em termos de remuneração. 

• Dispersão geográfica dificulta o atingimento de níveis críticos de utentes e profissionais 

• Possibilidade de ter melhores instalações 

• Autonomia como oportunidade ou como limitação à liberdade individual 

• Experiências organizacionais inovadoras anteriores 

Um dos aspectos que parece destacar-se do estudo resulta das deficiências ao nível da comunicação estabelecida entre os 

diferentes níveis da administração da saúde, estando estas relacionadas com as diferentes percepções do projecto por parte 

de quem os concebeu e de quem é responsável pela sua implementação. 

Concluem os autores que ―(…) parece necessário tornar mais claro o processo pelo qual se determinam prioridades a nível 

nacional, pensar a forma como são envolvidas as pessoas na definição de projectos que terão que implementar e como 

melhorar a comunicação entre os diferentes níveis da administração da saúde. É essencial desenvolver mecanismos de 

comprometimento dos gestores do Serviço Nacional de Saúde com as estratégias nacionais, acopladas a mecanismos de 

responsabilização desses mesmos gestores.‖ 

Outro estudo de Conceição et al (2005), desenvolvido com os objectivos de identificar as razões que levaram os grupos Alfa 

a aderir, ou não, ao Regime Remuneratório Experimental dos médicos de clínica geral, descrever o trajecto de cada grupo e 

recolher os respectivos testemunhos sobre o que consideram lições aprendidas com todo o processo de constituição, 

funcionamento e evolução do grupo, resultou nas seguintes reflexões: 

 As motivações para a não adesão prendem-se, desde logo, com o facto do RRE não contemplar todos os profissionais 

da equipa, quer por não serem todos médicos, quer por alguns médicos não terem vínculo à função pública, não 

cumprindo o requisito de estar inserido na carreira médica. Outra referência, prende-se com a questão de o 

vencimento não se mostrar significativamente alterado e a falta de pessoal constituir um obstáculo à apresentação da 

candidatura; o receio de acréscimo do trabalho em termos administrativos foi também um dos factores referenciados; 

 Por seu turno, a adesão ao RRE pelos 4 grupos Alfa considerados foi entendido como uma consequência natural do 

processo anterior e uma oportunidade para o reconhecimento e valorização do trabalho desenvolvido. Aspectos como a 

autonomia e uma remuneração associada ao desempenho na Função Pública foram igualmente aspectos evidenciados 

pelos entrevistados.  

As principais conclusões indiciam que ―pelo menos para um segmento de profissionais a discriminação positiva ou de 

incentivos é desejada‖. No entanto, exige-se um envolvimento de toda a equipa e a necessidade de estabelecer incentivos 
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de grupo e individuais. Mais do que isso, mostra-se necessário desenvolver instrumentos de avaliação efectivos que 

permitam reconhecer e valorizar o esforço desenvolvido, como condição essencial para a motivação e satisfação dos 

profissionais e de adesão.  

O grupo de trabalho da APES (Gouveia, et al., 2006) realizou uma análise quantitativa, adoptando uma metodologia 

estatística/econométrica, que se concentrou nos custos e medição da produção dos CS de forma simplificada, caracterizando 

simultaneamente os custos e a relação entre estes, bem como, a produção dos CS portugueses. O relatório final identificou 

diferenças nos custos criados pela adopção do RRE em algumas unidades, concluindo, à semelhança do relatório da 

comissão de avaliação, pela existência de evidência que estas unidades apresentam custos unitários mais baixos, quando 

consideradas as diferenças relacionadas com custos associados a vencimentos de médicos e de enfermeiros, bem como com 

MCDT e com medicamentos, o que reflecte uma poupança associada aos RRE de € 59 (cinquenta e nove euros). 

Ao fim de cinco anos de criação do RRE, de avaliações diversas, duas autoavaliações e diversos estudos ― (…) continuaram a 

observar-se indicações consistentes de bom desempenho‖ (OPSS, 2004). O DL 209/03, de 15 de Setembro, prorrogou o RRE 

até finais de 2004, principalmente porque a avaliação de 2002 reflectia aspectos positivos da experiência e defendia a sua 

continuidade, evocando ainda a necessidade de aprofundar a avaliação mediante a previsão e constituição de uma comissão 

de acompanhamento e avaliação (Artigo 2º DL 209/03, de 15 de Setembro e Despacho do Ministro da saúde n.º 5077/2004, 

de 19 de Fevereiro, publicado no DR n. 62, II série de 13 de Março), assistindo-se por esta via a uma terceira prorrogação 

do RRE. 

3. A CONTRATUALIZAÇÃO COM OS CENTROS DE SAÚDE (1997-1999) 

Em 1997 foram criadas as Agências de acompanhamento dos serviços de saúde formalizando a separação entre o 

financiamento e a prestação dos serviços de saúde, uma por cada Região de Saúde (Despacho normativo 46/97 de 8 de 

Agosto). 

As primeiras experiências de contratualização procuraram calcular a produção esperada das unidades de saúde a partir da 

sua capacidade instalada. O desenvolvimento do sistema de informação para a contratualização permitiria um ajustamento 

gradual das expectativas de produção às necessidades de saúde das populações. Visava-se, pois, assegurar uma melhor 

utilização dos recursos públicos e zelar pelos interesses dos contribuintes, garantindo a sua participação e dando-lhes voz, 

papel representado pela ―agência de contratualização‖. 

No ano de 1998, iniciaram-se as discussões dos contratos programas dos Hospitais e, mais tarde, ocorreu o mesmo 

processo ao nível dos CS, na Região de Lisboa e Vale do Tejo. Com efeito, os departamentos técnicos das ARS realizavam 

anualmente com os CS uma contratualização de actividades, aplicando normas de serviços/capita/ano a grupos alvos 

definidos, o que configurou o modelo de orçamento programa para os CS (Cabral, 2001)   

Já em 1999, é aprovada a legislação sobre os CS e sobre a possibilidade de criação de sistemas locais de saúde - SLS (D.L. 

157/99 e 156/99, ambos de 10 de Maio, respectivamente). O referido diploma 157/99 de 10 de Maio estabelece os CS de 3ª 

geração com autonomia e hierarquia técnica, como já se deixou referido.  
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Os SLS permitiriam, mediante a incorporação de incentivos financeiros, melhorar a articulação entre CS e hospitais para 

obter uma melhor e mais adequada resposta às necessidades de cuidados de saúde e, de todo o modo, facilitar uma melhor 

contratualização com os CS. No entanto, este processo foi descontinuado (Cabral, 2001). 

As agências das Regiões do Alentejo e Lisboa e Vale do Tejo destacaram-se pela iniciativa tendente à adopção de uma 

contratualização com os CS. Em 1996, a região de Lisboa e Vale do Tejo iniciava um modelo de orçamentação por 

programas para os CS, com base no histórico. 

De acordo com Cabral (2001), este modelo tinha em consideração a estimativa da população e dos recursos consumidos nos 

anos anteriores, uma programação normativa baseada na estimativa do número de serviços a prestar atendendo à 

população alvo e, caso fossem aplicados os standards nacionais, uma programação histórica que permitia extrapolar a 

produção e respectivos custos para o ano em análise e, ainda, uma síntese dos gastos com medicamentos e MCDT, tempos 

afectos aos pessoal e despesa associada. 

Desta forma, a Agência estava em condições de assinalar desvios face às tendências históricas e atender ao desempenho 

por comparação com as normas nacionais mediante a monitorização de um conjunto de indicadores relacionados com a 

contenção de gastos, acessibilidade e utilização, qualidade e produtividade. Em condições ideais, este modelo, ainda que 

complexo para CS de menor dimensão, permitiria um acompanhamento e monitorização das actividades dos CS. Contudo, a 

disponibilização da informação existente constituía um obstáculo, dado que a distribuição de recursos tinha de atender e 

confrontar a despesa histórica. 

Ainda assim, o modelo foi decorrendo para além do ano de 1999, tendo por base um processo de monitorização trimestral 

que se efectivava com recurso à informação já anteriormente disponibilizada pelos CS às coordenações sub-regionais. 

Os dados fornecidos pela ARS de LVT no ano 2000 (Cabral, 2001) assinalavam que alguns dos CS envolvidos já efectuavam 

algum tipo de gestão dos seus recursos e que o processo de negociação não constituía uma mais-valia. Por outro lado, 

revelou ainda que os CS considerados apenas pretendiam obter um ponto de situação face ao Orçamento programa 

apresentado, sendo que poucos vislumbravam qualquer necessidade de formalização da iniciativa.    

No caso da Região do Alentejo, como refere ainda Cabral (2001), esta temática começou a ser discutida em meados de 

1998 e, ainda que de forma um pouco incipiente, foram reconhecidas as dificuldades na obtenção de informação que 

sustentasse a sua evolução e sucesso, designadamente, aquelas que se referiam a despesas dos CS e a possibilidade de 

desigualdades históricas. Neste contexto, surgiu a iniciativa de recorrer a uma base populacional ajustada em função dos 

custos, pelo que, em consequência, foi possível confirmar o valor preditivo da percentagem de idosos como indicador das 

necessidades globais de serviços e identificar variáveis relacionadas com o tipo e localização do CS como variáveis preditivas 

e justificativas dos custos. 

O MoniQuor surge como o primeiro programa de avaliação da qualidade organizacional nos CS. Baseado na auto-avaliação e 

de participação voluntária, tinha por objectivo melhorar o desempenho nos CS. A iniciativa de introduzir, em 2001, 

incentivos financeiros aos CS com melhor classificação no MoniQuor foi considerada uma experiência positiva (OPSS, 2001). 
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Com efeito, este projecto veio permitir a avaliação e monitorização da qualidade organizacional por dimensões e a 

identificação de áreas prioritárias para melhoria, para além de constituir um veículo de troca de experiências e partilha de 

soluções organizativas (MoniQuor – Qualidade Organizacional – resultados auto-avaliações 1998, 2004, 2000). 

Destaca-se ainda, o projecto ―Tubo de Ensaio‖, que nasceu no Centro de Saúde de São João, no Porto, e que entrou em 

funcionamento em meados de 1999. Trata-se de uma unidade de saúde familiar ligada funcionalmente ao Departamento de 

clínica geral da faculdade de Medicina do Porto, mas integrada na rede de CS do SNS, que apostou num financiamento por 

base capitacional que visava a prestação de cuidados a 20 000 pessoas, promovendo a criatividade e inovação, e que se 

pretendia que servisse de base de referência a outras experiências e que fosse um espaço privilegiado de formação na área 

dos CSP (Hespanhol, Malheiro, Pinto, 2002; OPSS, 2004). 

4. A CAMINHO DAS USF (2002-…) 

Em 2002, inicia-se um novo ciclo político resultante de uma coligação entre o Partido Social Democrata e o Partido Popular 

que é marcado por uma série de iniciativas legislativas na área da saúde: 

 Lei Gestão Hospitalar (Lei 27/2002 de 8 de Novembro) 

 Hospitais Empresa (Em Dezembro de 2002 foram criadas 31 sociedades anónimas (SA) por transformação de 34 

antigas unidades do sector público administrativo (SPA) 

 Rede de Cuidados de Saúde Primários (DL 60/2003 de 1 de Abril)2 

 Entidade Reguladora da saúde (DL 309/2003 de 10 de Dezembro) 

 Rede de Cuidados Continuados (DL 281/2003 de 8 Novembro) 

 Plano Nacional de Saúde 2004-2010 (Portugal, MS, DGS, DSPCS, 2004a) 

No inicio de 2005, o Partido Socialista forma governo e um novo ciclo parece desenhar-se com a: 

 Revogação do DL 60/2003 de 1 de Abril 

 Criação da Unidade de Missão para os Cuidados de Saúde Primários, tendo em vista a implementação de uma nova 

reforma  

 Manutenção das orientações estratégicas de saúde constantes no Plano Nacional de Saúde 2004-2010. 

O Programa do XVII Governo Constitucional conferiu particular atenção à reorganização dos CSP, destacando a sua 

importância como garante de uma prestação de cuidados de saúde aos cidadãos mais próxima, adequada, efectiva e 

eficiente, considerando, ainda que a promoção dos cuidados de saúde dirigidos aos indivíduos e famílias, aos grupos e à 

comunidade em geral constituem atribuições que devem ser asseguradas pelos CS. 

Como já se deixou referido, atenta a necessidade de implementar o DL n.º 157/99, de 10 de Maio, repristinado pelo 

Decreto-Lei n.º 88/2005, de  3 de Junho, era necessário regulamentar os termos, as condições e os procedimentos 

conducentes ao lançamento e implementação das USF, assentes em equipas multiprofissionais, constituídas por especialistas 

                                                 

2 Lei da Rede dos Cuidados de Saúde Primários – definia o sistema de prestação de cuidados de saúde primários  como o conjunto constituído por serviços públicos de 
prestação de CSP, dotados de autonomia técnica e administrativa, designados por Centros de Saúde integrados no SNS e por entidades do sector privado, com ou sem 

fins lucrativos, com quem fossem celebrados contratos ou acordos e que prestassem CSP a utentes do SNS. Esta lei foi revogada sem que tivesse sido adoptada na sua 
plenitude (Biscaia et al, 2005). 
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em medicina geral e familiar, enfermeiros, administrativos e outros profissionais de saúde, com vista a uma prestação de 

cuidados de saúde mais próxima dos cidadãos e à reconfiguração dos novos CS como entidades enquadradoras dessas 

mesmas unidades, o que veio a acontecer com a publicação do Despacho Normativo n.º 9/2006, de 16 de Fevereiro, 

posteriormente alterado pelo Despacho Normativo n.º 10/2007, de 26 de Janeiro. 

O modelo organizacional resultante da reforma iniciada destaca a criação das USF, de acordo com uma abordagem 

(―bottom-up‖) de base voluntária e com elevado nível de envolvimento dos profissionais de saúde na escolha das suas 

equipas, conferindo autonomia organizacional, exigindo o cumprimento de um plano de acção, com base no desempenho, 

de acordo com objectivos pré-definidos e co-responsabilização de toda a equipa (Nunes, 2007). 

O DL n.º 298/2007, de 22 de Agosto, veio estabelecer o regime jurídico da organização e do funcionamento das USF e o 

regime de incentivos a aplicar a todos os elementos que as constituem (aplicável a todos os modelos de USF), bem como a 

remuneração a atribuir aos elementos que integrem as USF de Modelo B.  

O processo de implementação das USF tem evoluído de forma sustentada encontrando-se em actividade 229 USF, sendo 

que, até ao dia 21 de Dezembro de 2009, deram entrada através do site da Unidade de Missão para os Cuidados de Saúde 

Primários (MCSP) 388 candidaturas. Destas desistiram ou foram excluídas, por não cumprirem os requisitos definidos no 

Decreto-Lei nº 298/2007 e no Despacho Normativo nº 9/2006,  62 candidaturas. De acordo com a metodologia de avaliação 

definida pela MCSP, foram aceites para avaliação pelas ETO (Equipas Técnicas Operacionais) 295 candidaturas e estão 

emitidos 238 pareceres técnicos, dos quais 229 já obtiveram confirmação positiva pelos conselhos directivos das ARS, IP 

(Portugal, MS, MCSP, 2009) . 

Note-se que nem todas as USF se apresentam no mesmo nível de desenvolvimento organizacional. Com efeito, estão 

previstos vários modelos de USF (A, B e C), que diferem entre si consoante o grau de autonomia organizacional, a 

diferenciação do modelo retributivo e de incentivos dos profissionais, o modelo de financiamento e respectivo estatuto 

jurídico. De forma resumida e de acordo com a metodologia de contratualização das USF (Portugal, MS, ACSS, DCARS, 

MCSP, 2009) define-se: 

 O Modelo A como um modelo que corresponde na prática, a uma fase de aprendizagem e de aperfeiçoamento do 

trabalho em equipa de saúde familiar, ao mesmo tempo que constitui um primeiro contributo para o 

desenvolvimento da prática da contratualização interna. É uma fase indispensável nas situações em que esteja 

muito enraizado o trabalho individual isolado e/ou onde não haja qualquer tradição nem práticas de avaliação de 

desempenho técnico-científico em saúde familiar. 

 O Modelo B como o indicado para equipas com maior amadurecimento organizacional, onde o trabalho em equipa 

de saúde familiar seja uma prática efectiva e que estejam dispostas a aceitar um nível de contratualização com 

patamares de desempenho mais exigentes. 

 E um Modelo C que tem como característica a existência de um contrato programa. Tanto podem ser equipas do 

sector público como do sector privado, cooperativo ou social. Trata-se de um modelo experimental com carácter 

supletivo a regular por diploma próprio. 
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O processo de contratualização assume, neste contexto, um papel fundamental, na medida em que, sem uma negociação 

prévia com a administração em que se estabelecem compromissos, tendo por base metas de acesso, qualidade assistencial, 

qualidade percepcionada e desempenho económico, através de uma matriz que contempla classes, princípios e indicadores, 

muito dificilmente se alcançaria a responsabilização e exigência necessárias para garantir o acesso com qualidade e a 

obtenção de ganhos em saúde de forma eficiente e efectiva. Com efeito, neste contexto, premeiam-se as boas práticas, 

através da aplicação de incentivos institucionais às USF, que fazem a sua gestão e aplicação em formação, documentação, 

humanização dos espaços ou reabilitação dos equipamentos. 

Num processo baseado no envolvimento profissional e na confiança e que apela à inovação organizacional, foi previsto o 

desenvolvimento, numa primeira etapa, da contratualização externa entre as USF e as Agências e, numa segunda etapa, a 

contratualização externa entre os CS e as Agências, bem como a contratualização interna entre as USF e os CS.  

Por outro lado, os incentivos assumem também um importante significado nestas unidades, criando um ambiente propício 

ao desenvolvimento de ambientes de satisfação e motivação dos profissionais.  

Os incentivos institucionais encontram-se implementados nas USF modelo A que se encontram em funcionamento desde o 

ano de 2006, tendo pela consagração do DL 298/2007, de 22 de Agosto, sido prevista esta possibilidade para todas as USF 

independentemente do modelo em que se constituam. O mesmo diploma veio ainda definir a atribuição de incentivos 

financeiros aos profissionais inseridos no modelo B ―(...) sendo os incentivos dos médicos aferidos pela compensação das 

actividades especificas e as dos restantes profissionais – enfermeiros e pessoal administrativo – integrados na compensação 

pelo desempenho.‖ 

Uma avaliação levada a cabo pela MCSP em Fevereiro de 2008, que teve por objectivo identificar os problemas e sucessos 

no processo de formação e actividade das novas USF e estabelecer, ainda, o carácter nacional ou regional desses 

problemas, concluiu pela existência de constrangimentos ao nível dos recursos humanos, formação, sistemas de informação, 

comunicação intersectorial, de incentivos, de equipamentos e de instalações. Por outro lado, os sucessos apontam no 

sentido do aumento da acessibilidade dos cidadãos aos serviços, autonomia, trabalho em equipa, satisfação e motivação 

profissional e novos sistemas de informação. 

Mais concluiu pela necessidade de atender às áreas que necessitam de uma intervenção, por forma a consolidar a reforma 

em curso, o que passava pela resolução dos problemas identificados e reforço dos aspectos positivos evidenciados e sua 

evolução para graus de cumprimento mais elevados. 

As USF constituem a pedra basilar da reforma em curso ocupando, actualmente, cerca de ―20% do espaço de prestação de 

cuidados personalizados‖, sendo fundamental que prossigam a sua expansão atingindo profissionais ainda não aderentes e 

jovens profissionais de saúde (Portugal, Grupo Consultivo para a Reforma dos CSP, 2009). No entanto, para que esta 

evolução tenha continuidade é decisivo: 

 Apostar fortemente na formação de trabalho em equipa e liderança; 

 Difundir as boas práticas e a inovação; 
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 Favorecer nestas unidades contextos propícios à formação pré e pós graduada e à investigação individual e de 

equipa; 

 Identificar, apoiar e promover os líderes da reforma no terreno para acções promotoras do seu aprofundamento ou 

mesmo para fases e tarefas determinadas da sua implementação; 

 Estimular e orientar para a qualidade, utilizando mecanismos como a acreditação; 

 Apoiar estas equipas do ponto de vista tecnológico, através de um sistema de informação cada vez mais amigável e 

ágil e de ferramentas de comunicação apropriadas para uma maior interacção com os cidadãos. 

5. OS CENTROS DE SAÚDE REORGANIZADOS NO NOVO MODELO DE ACES (2009-…) 

O Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de Fevereiro, veio estabelecer o regime da criação, estruturação e funcionamento do 

Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que se caracterizam essencialmente por 

apresentarem: 

 Estrutura organizacional assente em cinco tipos de unidades funcionais com trabalho de equipa multiprofissional, 

com missões específicas, intercooperantes e complementares organizadas em rede; 

 Autonomia administrativa para decidir e implementar soluções adaptadas aos recursos e condições de cada local e 

comunidade; 

 Órgãos e instrumentos próprios de gestão organizacional; 

 Sistemas de liderança e de governação clínica e técnica bem definidos; 

 Mecanismos de representação e de participação da comunidade e dos cidadãos. 

 

As unidades funcionais estão orientadas para a prestação de cuidados de saúde à pessoa e à família, como é o caso das USF 

e das Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), os cuidados organizados e orientados para grupos e 

ambientes específicos, como a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC), a saúde populacional, ambiental e pública, as 

Unidades de Saúde Pública (USP), o apoio técnico assistencial a todas as unidades, a Unidade de Recursos Assistenciais 

Partilhados (URAP) e, por fim, para o apoio logístico ao funcionamento de todas as equipas e dos órgãos de gestão, a 

unidade de Apoio à Gestão (―back-office‖). 

Neste momento, encontra-se desenvolvido o plano de desempenho dos ACES. Os desafios agora colocados, em termos de 

contratualização e acompanhamento, decorrem da experiência adquirida com as USF e centram-se no desenvolvimento da 

contratação de cuidados de saúde com os recém-criados ACES, através do desenvolvimento do contrato-programa e, 

posteriormente, com as restantes unidades funcionais, através de cartas de compromisso (Portugal, Grupo de Trabalho para 

o Desenvolvimento da Contratualização com os CSP, 2009). Neste âmbito, o grupo de trabalho tem dirigido os seus esforços 

para o desenvolimento de um modelo de contratualização e acompanhamento para os ACES. Este modelo deverá ainda ser 

adaptado às Unidades Locais de Saúde na sua vertente de prestação de CSP. 

Muito recentemente, em 8 de Janeiro de 2010, foi publicada a metodologia de contratualização para as USF e UCSP 

(Portugal, MS, ACSS, DCARS, MCSP, 2010), que visa apoiar os Directores Executivos/Conselhos Clínicos na respectiva 

contratualização interna, com o devido apoio dos Departamentos de Contratualização das Administrações Regionais de 
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Saúde. O mesmo modelo aplicado às USF deverá, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 28/2008 de 18 de 

Fevereiro, ser replicado para as Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) pelos DE/CC. 

6. PERCURSO NORMATIVO 

Quadro 14: Diplomas relevantes produzidos no âmbito dos CSP 

ANO DIPLOMAS DESCRIÇÃO 

1
9

7
1

 

Decreto-Lei n.º 413/71 Criação de CS 

1
9

8
2

 

Decreto-Lei 254/82 Criação das ARS  

1
9

8
3

 

Despacho normativo 97/83 Regulamentação dos CS (CS de 2ª Geração) 

1
9

9
0

 

Decreto-Lei n.º 73/90, de 6 
de Março 

Aprova o regime das carreiras médicas. 

Lei 48/90, de 24 de Agosto Lei de bases da saúde 

Portaria 667/90 Convenção em clínica geral 

1
9

9
1

 

Decreto-Lei n.º 437/91, de 

8 de Novembro 
Aprova o regime geral da carreira de enfermagem. 

1
9

9
3

 

Decreto-lei 11/93 Estatuto do SNS (Consagra os grupos personalizados dos CS – não executado 

1
9

9
7

 Despacho Normativo nº 
46/97, de 8 de Agosto 

Determina a instalação das chamadas agências de acompanhamento dos serviços de saúde (AASS) junto das administrações 
regionais de saúde (ARS) 

 Experiências grupo Alfa – ARS Lisboa e Vale do Tejo 

1
9

9
8

 

Decreto-Lei n.º 112/98, de 

24 de Abril 

Estabelece as condições em que podem ser prorrogados os contratos administrativos de provimento do pessoal médico após 

conclusão do internato complementar.  

Decreto-Lei nº 117/98, de 
5 de Maio 

Estabelece o regime remuneratório experimental dos médicos da carreira de clínica geral.  

Circular Normativa n.º 
9/GAB/DG-DGS 

Regulamenta o RRE 

Portaria n.º 993-A/98, de 

24 de Novembro 
Revogada pelo Decreto-Lei nº298/2007, de 22 de Agosto. 

Decreto-Lei n.º 412/98, de 
30 de Dezembro 

Procede à reestruturação da carreira de enfermagem 

Decreto-Lei n.º 157/99, de 

10 de Maio 

Estabelece o regime de criação, organização e funcionamento dos CS, e o conceito de unidade de saúde familiar. - CS de 3ª 

geração (não executado) 

Decreto-Lei n.º 190/99, de 

5 de Junho 
Estabelece o regime geral de atribuição de incentivos à mobilidade dos recursos humanos na Administração Pública.  

Decreto-Lei n.º 374/99, de 

18 de Setembro 
Revogado pelo Decreto-Lei nº188/2003, de 20 de Agosto. 

Decreto-Lei n.º 411/99, de 
15 de Outubro 

Procede à alteração do estatuto da carreira de enfermagem  

1
9

9
9

 

Despacho Normativo nº 
61/99, de 12 de Novembro 

Redenomina as agências de acompanhamento dos serviços de saúde (AASS) para agências de contratualização dos serviços de 

saúde (ACSS); 
Reconhecimento da falta de articulação e coordenação efectiva a nível central da actividade das agências, quer com as 
administrações regionais de saúde quer com os serviços centrais do Ministério da Saúde com competência nas áreas do 

planeamento e do financiamento; 
Criação do Conselho Nacional das Agências 

Decreto 156/99 Sistemas Locais de Saúde (não executado) 
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Decreto-Lei n.º 488/99, de 

17 de Novembro 
Define as formas de aplicação do regime jurídico de segurança, higiene e saúde no trabalho à Administração Pública. 

Circular Normativa n.º 
06/GAB/DG, de 10 de Abril 
de 2002 

Determina os procedimentos necessários à implementação do RRE dos médicos da carreira de clínica geral, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 117/98, de 5 de Maio. 

2
0

0
3

 

Decreto-Lei 60/2003 Rede de Cuidados de Saúde Primários 

Decreto-Lei 309/2003 Entidade Reguladora da Saúde 

Decreto-Lei nº 188/2003, 

de 20 de Agosto 

Dispõe que os contratos-programa tinham por objecto a definição dos objectivos e das metas quantitativas dos planos de 
actividades dos hospitais, assim como as prioridades, modalidades da prestação de cuidados, padrões de qualidade, níveis de 

serviço e sistemas de monitorização e avaliação de resultados 

2
0

0
4

 

Lei n.º 2/2004, de 15 de 

Janeiro 

Aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado. Alguns 

artigos da presente lei foram alterados pela Lei n.º 51/2005 de 30 de Agosto 

Decreto-Lei nº 206/2004, 
de 19 de Agosto 

Estabelece o regime jurídico dos hospitais com ensino pré-graduado e de investigação científica e define os modelos de 

interligação entre o exercício clínico e as actividades de formação e investigação no ensino dos profissionais de saúde (abrange os 
cuidados de saúde primários e os cuidados continuados). 

2
0

0
5

 

Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 96/2005 de 
27 de Abril de 2005 

Decisão de aprovar o DL 88/2005 de 3 de Junho e, até à reforma dos CS de 1999, repor em vigor o regime legal relativo aos CS, 

dado que o modelo iniciado em 2003 se revelou inadequado à diversidade de situações que se verificaram no pais 

Decreto-Lei n.º 88/2005, 
de 3 de Junho 

Revoga o DL nº 60/2003, de 1 de Abril, que cria a rede de CSP e repristina o DL nº 157/99, de 10 de Maio, que estabelece o 
regime de criação, organização e funcionamento dos CS.  

Lei n.º 51/2005, de 30 de 
Agosto 

Estabelece as regras para as nomeações dos altos cargos dirigentes da Administração Pública, modificando os procedimentos de 
nomeação e de cessação de funções. Altera alguns artigos da Lei nº 2/2004 de 15 de Janeiro. 

Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 157/2005, de 
12 de Outubro 

Determina a criação de uma estrutura de missão para a reforma dos cuidados de saúde primários, e nomeia o Coordenador. 

Despacho nº 22250/2005 

(2ª Série), de 25 de 
Outubro 

Determina a reconstituição das agências de contratualização dos serviços de saúde enquanto órgãos das administrações regionais 
de saúde, com intervenção activa na distribuição de recursos pelos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde; 

Reafirma a celebração de contratos-programa entre os hospitais do sector público administrativo (SPA) e as administrações 
regionais de saúde, nos quais são estabelecidos os objectivos a atingir e acordados com a tutela, e os indicadores de actividade 

que permitam aferir o desempenho das respectivas unidades e equipas de gestão 

Despacho nº 23825/2005, 
de 22 de Novembro 

Determina as competências e a composição do grupo de trabalho criado para coordenar a reabilitação do processo de 
contratualização 

2
0

0
6

 

Despacho nº 721/2006 (2ª 

série), de 11 de Janeiro 

Define as cláusulas contratuais gerais dos contratos-programa a celebrar entre o Ministério da Saúde e as unidades de saúde 

integradas no sector empresarial do Estado 

Despacho nº 722/2006 (2ª 
série), de 11 de Janeiro 

Aplica as cláusulas contratuais gerais dos contratos-programa a celebrar entre o Ministério da Saúde e as unidades de saúde 
integradas no sector empresarial do Estado, com as devidas adaptações, aos contratos a celebrar entre o Ministério da Saúde e as 
unidades de saúde integradas no sector público administrativo 

Decreto-Lei n.º 23/2006, 

de 2 de Fevereiro 
Prorroga o RRE, aprovado pelo Decreto-Lei nº117/98, de 5 de Maio. 

Despacho Normativo n.º 
9/2006, de 16 de Fevereiro 

Regulamento que estabelece os termos, as condições e os procedimentos necessários para as candidaturas a Unidades de Saúde 
Familiar. 

Despacho nº 10 193/2006 
(2ª Série), de 9 de Maio 

Vem dar execução ao despacho nº 22 250/2005, através do acompanhamento da realização das prestações de serviço acordadas 
com cada hospital; 

Determina o acompanhamento mensal e trimestral dos contratos-programa, cujos instrumentos são definidos conjuntamente 
pelas ACSS e pelo IGIF, procedendo as agências à recolha da informação relativa à produção e o IGIF da informação económico-
financeira; 

Define a elaboração mensal de um relatório de progresso, com a análise dos desvios relativos ao período homólogo e com a 
avaliação da prossecução dos objectivos contratados, a enviar aos hospitais 
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Despacho 14 839/2006, de 

12 de Julho 

Revoga o despacho nº 23825/2005, de 22 de Novembro, dando continuidade às orientações estabelecidas pelo despacho nº 

22250/2005; 
Cria a comissão dinamizadora de diversas actividades, como a revisão e o aperfeiçoamento dos instrumentos de negociação, do 
modelo de financiamento e do contrato-programa, o enquadramento das orientações definidas no Plano Nacional de Saúde na 

actividade a contratar, ajustando, desde modo, a actividade dos hospitais aos objectivos e prioridades nacionais de cuidados de 
saúde, a definição do contrato-programa, a articulação com as estruturas de missão do Ministério da Saúde responsáveis por 

outras áreas de saúde a contratualizar, a elaboração de relatórios de progresso ou a apresentação à tutela de sugestões e 
recomendações para a garantia de uma efectiva contratualização 

2
0

0
7

 

Decreto-Lei n.º 5/2007, de 

8 de Janeiro 

Estabelece um regime especial de contratação de empreitadas de obras públicas e de aquisição ou locação de bens e serviços. 

Este DL aplica-se às USF 

Despacho Normativo n.º 

10/2007, de 26 de Janeiro 

Introduz alterações ao Despacho n.9/2006 que estabelece os termos, as condições e os procedimentos necessários para as 

candidaturas a USF 

Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 60/2007 de 

24 de Abril 

Prorroga por dois anos o mandato da Missão para os Cuidados de Saúde Primários criada pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 157/2005, de 12 de Outubro. 

Decreto-Lei nº 298/2007, 
de 22 de Agosto 

Estabelece o regime jurídico da organização e do funcionamento das unidades de saúde familiar e o regime de incentivos a 
atribuir a todos os elementos que as constituem (aplicável a todos os modelos de USF), bem como a remuneração a atribuir aos 
elementos que integrem as USF de Modelo B. 

No Diário da República de 12 de Setembro de 2007 foi publicada a Declaração de Rectificação nº 81 de 2007, referente ao nº 7 do artigo 28 do DL nº 298/2007, 

que havia sido publicado com uma inexactidão. 

Despacho 24101/2007de 
22 de Outubro 

Definição dos modelos de organização das USF: A, B e C, de acordo com o grau de autonomia funcional, diferenciação de modelo 
retributivo e patamares de contratualização 

Portaria 1368/2007, de 18 
de Outubro 

Aprova a carteira básica de serviços e os princípios da carteira adicional de serviços das USF. 

2
0

0
8

 

Lei 12-A/ 2008 de 7 de 

Fevereiro 
Estabelece os regimes de Vencimento, de Carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas 

Decreto-Lei n.º 28/2008, 
de 22 de Fevereiro 

Regula o processo de reconfiguração dos CS 

Decreto-Lei n.º 48/2008 de 

13 de Março 

Cria um regime excepcional para a contratação de empreitadas de obras públicas e a aquisição ou locação de bens e serviços, sob 

qualquer regime, pelas administrações regionais de saúde, I.P. 

Portaria nº 301/2008 de 18 
de Abril 

Regula os critérios e condições para a atribuição de incentivos institucionais e financeiros aos profissionais das Unidades de Saúde 
Familiar (USF). 

Despacho n.º 13098/2008 
de 9 de Maio 

Despacho de nomeação dos novos elementos da Missão 

Despacho conjunto n.º 
20791/2008, de 8 de 

Agosto 

Nomeia o Grupo Consultivo para a Reforma dos CSP 

Lei 58/2008 de 9 de 
Setembro 

Aprova o Estatuto Disciplinar dos trabalhadores que exercem funções públicas. 

Lei 59/2008 de 11 de 
Setembro 

Aprova o regime de Contrato de Trabalho em funções públicas 

2
0

0
9

 

Despacho nº 7816/2009, 

de 18 de Março 
Cria o grupo de trabalho para o desenvolvimento da contratualização com os cuidados de saúde primários 

Decreto-Lei n.º 81/2009 de 
2 de Abril 

Estabelece o Enquadramento, Organização e Funcionamento da Unidade de Saúde Pública (USP) 

Despacho n.º 10143/2009 

de 16 de Abril 
Estabelece Regulamento da Organização e Funcionamento da Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) 

Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 45/2009, de 
29 de Maio 

Determina o acompanhamento, em articulação com as ARS e com a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), do 
desenvolvimento dos processos de contratualização nos cuidados de saúde primários; 
Prorroga por um ano o mandato da MCSP 
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2
0

1
0

 Despacho 5/2010 do 
Senhor Secretário de 

Estado Adjunto e da Saúde 

Aprovação do Plano de Desempenho dos Agrupamentos de Centros de Saúde, de acordo com proposta do Grupo de Trabalho 
nomeado pelo Despacho n.º 7816/2009, de 18 de Março, da Ministra da Saúde, envolvendo a Administração Central do Sistema 

de Saúde, a Missão para os Cuidados de Saúde Primários (CSP) e as cinco Administrações Regionais de Saúde 

 

ANÁLISE CATEGORIAL 

As 14 entrevistas realizadas e dirigidas a elementos da tutela e aos prestadores de cuidados foram submetidas a análise de 

conteúdo assistida por computador, por MAXqda, de que resultaram 82 categorias, organizadas, como já referido, tendo por 

base a trilogia definida por Avedis Donabedian (1980-1982-1985) para a avaliação da qualidade do sistema de saúde – 

Estrutura, Processo e Resultados. Foi utilizada a grelha de análise constante no enquadramento metodológico supra. 

1. RESULTADOS 

1.1. O PROCESSO GRADATIVO DE APRENDIZAGEM DOS PRESTADORES DE CUIDADOS 

Na tentativa de compreender o caminho de aprendizagem percorrido pelos prestadores de cuidados que protagonizaram de 

certo modo as diferentes experiências inovadoras de gestão e de contratualização, foram realizadas várias entrevistas a 

diversos actores. As entrevistas foram dirigidas a elementos tanto da organização como da prestação de cuidados, de forma 

a obter-se uma resposta abrangente e livre tanto quanto possível de parcialidade. 

Em primeiro lugar, a equipa de investigação quis conhecer as motivações que levaram os profissionais de saúde a darem 

início às diferentes experiências desde o Projecto Alfa ao RRE, às USF ou aos CS. O gráfico abaixo indica-nos que, no caso 

do Projecto Alfa, do RRE e das USF, os motivos prendem-se maioritariamente com elementos estruturais, enquanto que, no 

caso dos CS, foram consideradas principalmente razões associadas a aspectos processuais da contratualização. 

Gráfico 1: Motivações para a adesão às diferentes experiências inovadoras de gestão e de contratualização (trilogia de 

Donabedian) 

 

O apoio da tutela ao desenvolvimento organizacional, a autonomia organizacional (técnica), a contratualização orientada 

para o acesso com qualidade e a adequação às necessidades locais de saúde foram referidas como as motivações mais 

importantes para a participação nas diferentes experiências (vd. Gráfico infra). 
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Gráfico 2: Motivações para a adesão às diferentes experiências inovadoras de gestão e de contratualização (categorias e 

frequências) 

 

Relativamente ao Projecto Alfa, ao RRE e à USF, a autonomia organizacional foi, com efeito, indicada quanto a todos eles 

como factor impulsionador. A normalização do processo de recolha de informação, o apoio da tutela ao desenvolvimento 

organizacional e a negociação estiveram, por seu lado, na origem da contratualização com os CS (vd. Quadro infra). 

Quadro 15: Motivações para a adesão às diferentes experiências inovadoras de gestão e de contratualização (categorias por 

unidade de análise) 

 EC I (Alfa-RRE-USF) EC II (Alfa-USF) EC III (RRE-USF) EC IV (USF s/exp) EC V (Alfa s/cont) EC VI (CS) 

E 
 

Autonomia 
organizacional (técnica) 

Autonomia 
organizacional 

(técnica); 
Implementação de uma 

nova abordagem 
organizacional 

 
Autonomia 
organizacional (técnica) 

Normalização do 
processo de recolha de 
informação 

E 
 

Modelo retributivo 

alargado a todos os 
profissionais 

Modelo retributivo com 

base no desempenho    

P 
 

Adequação às 
necessidades locais de 

saúde 

Contratualização 
orientada para o acesso 

com qualidade 
 

Contratualização 
orientada para o acesso 

com qualidade 

Apoio da tutela ao 
desenvolvimento 

organizacional 

P 
    

Adequação às 

necessidades locais de 
saúde 

Negociação 

R(i) 
  

Motivação e valorização 

profissional    

Legenda: E – Estrutura; P – Processo; R – Resultados; R(i) – Resultados internos; R(e) – Resultados externos  

«Aquilo [Projecto Alfa] foi de facto excelente. Nós tínhamos tudo pensado, preparado para que 

algum dia acontecesse uma possibilidade de reorganização local sem obedecer às regras estanques 

que não olham à realidade local» 

«Os CS manifestavam alguma, bastante dificuldade em fazer este exercício. Tinham que construir 

um orçamento-programa, algo que não estavam habituados a fazer. Era bastante diferente de 
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qualquer experiência de planeamento anterior que tivessem. Houve formação, apoio dado pela ARS 

e pela agência de contratualização, mas, apesar de tudo, eles tinham muitas dificuldades» 

É aceite de forma generalizada a ideia de que os CS e as USF que experienciaram as sucessivas iniciativas de 

contratualização ou quasi-contratualização apresentam um nível de aprendizagem e de maturidade organizacional que os 

destacam das restantes unidades de saúde, na medida em que se encontram dotados de competências para processos de 

negociação mais efectivos. Esta é aliás uma constatação quase empírica, reforçada pelas conclusões decorrentes da análise 

das entrevistas realizadas aos diferentes actores do sistema de saúde. Com efeito, são identificadas nestas unidades de 

saúde vantagens ao nível do processo e dos resultados (vd. Gráfico infra). 

Gráfico 3: Características das USF/CS com experiências anteriores de contratualização (trilogia de Donabedian) 

 

Entre as várias características com que se destacam as unidades de saúde que atravessaram já um percurso de 

contratualização ou quasi-contratualização, foi referida mais vezes a própria aprendizagem, experiência e crescimento dos 

profissionais, a que se seguiu uma maior preparação para os novos mecanismos contratuais, o envolvimento e participação 

activa e a cultura de equipa. Foi, por outro lado, também referida algumas vezes a existência de algum enquistamento e 

resistência a novas abordagens organizacionais. Foi ainda identificado por alguns entrevistados um aperfeiçoamento do 

modelo organizacional e contratual (vd. Gráfico infra). 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

EC I (Alfa-RRE-USF) EC II (Alfa-USF) EC III (RRE-USF) EC IV (USF s/exp) EC V (Alfa s/cont) EC VI (CS)

Características das USF/CS com experiências 
anteriores de contratualização

Estrutura Processo Resultados



 

  
80 

 

  

Gráfico 4: Características das USF/CS com experiências anteriores de contratualização (categorias e frequências) 

 

No quadro abaixo, encontram-se os mesmos elementos identificados pelos entrevistados com referência a cada unidade de 

análise. 

Quadro 16: Características das USF/CS com experiências anteriores de contratualização (categorias por unidade de análise) 

 
EC I (Alfa-RRE-USF) EC II (Alfa-USF) EC III (RRE-USF) EC IV (USF s/exp) EC V (Alfa s/cont) EC VI (CS) 

E 
Implementação de uma 
nova abordagem 

organizacional 

SI - apoio à 

organização e gestão    

SI - apoio à 

organização e gestão 

E 
     

Implementação de uma 

nova abordagem 
organizacional 

P 

Gestão de equipa e 

flexibilidade; Entre-
ajuda e coesão; 

Envolvimento e 
participação activa 

 

Entre-ajuda e coesão; 

Envolvimento e 
participação activa; 

Gestão de equipa e 
flexibilidade 

Entre-ajuda e coesão; 

Envolvimento e 
participação activa; 

Gestão de equipa e 
flexibilidade 

 
Cultura de equipa 

P 
Compromisso e 
responsabilização  

Compromisso e 
responsabilização; 
Metas 

  
Compromisso e 
responsabilização 

P 
Liderança 
organizacional     

Cultura gestionária das 
unidades de saúde 

R(i) 

Aprendizagem, 
experiência e 

crescimento dos 
profissionais; 
Preparação para os 

novos mecanismos 
contratuais 

Aprendizagem, 

experiência e 
crescimento dos 

profissionais 

Aprendizagem, 
experiência e 
crescimento dos 

profissionais; 
Capacidade negocial 

dos profissionais; 
Preparação para os 
novos mecanismos 

contratuais; 
Enquistamento e 

resistência a novas 
abordagens 

organizacionais 

Aprendizagem, 
experiência e 
crescimento dos 

profissionais; 
Enquistamento e 

resistência a novas 
abordagens 
organizacionais; 

Motivação e valorização 
profissional; 

Aperfeiçoamento do 
modelo organizacional 

e contratual 

 

Preparação para os 
novos mecanismos 

contratuais; 
Aprendizagem, 
experiência e 

crescimento dos 
profissionais 

R(e) 
Aperfeiçoamento do 
modelo organizacional 

e contratual 
    

Aperfeiçoamento do 
modelo organizacional 

e contratual; 
Aprendizagem da 

administração central e 
regional; Disseminação 
das boas práticas 
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Alguns excertos das entrevistas contribuem para ilustrar melhor esta situação de vantagem: 

«neste momento, concretizam melhor este alargamento de horizontes que a USF representa, 

relativamente ao tempo anterior» 

«elas próprias procuram e propõem soluções para as questões, para os problemas» 

«o nível de discussão e da própria discussão interna dentro da equipa, a forma como se organiza, 

todo o trabalho em função de um resultado, e como é que se chega lá, essas USF, como tinham 

metas estabelecidas, interiorizaram essas práticas» 

«já estarem focados em determinados resultados numa lógica de equipa, «aquilo são resultados 

que nós queremos atingir e o que é que cada um faz para isso», portanto, é uma mais-valia» 

«é a aquisição desse espírito de grupo, a percepção por todos do sentimento de inclusão e a 

partilha, quais são os objectivos, como é que se faz» 

«as que têm mais sucesso têm um conjunto de pessoas mais motivadas ou com competências que 

se complementam ou diversidades que as enriquecem» 

«eu acho que de facto quem começa nisto, vai criar a tal cultura interna e, uma vez consolidada 

essa cultura, depois é tudo muito mais fácil» 

«as pessoas assumiam um compromisso. Isso para quem não está habituado a prestar contas cria 

algum incómodo, mas quem ultrapassou essa barreira, de facto, fica melhor preparado para 

avançar para processos até mais sofisticados de contratualização como são os actuais» 

«sob o ponto de vista da rotina da contratualização, em princípio, eles já estão familiarizados com o 

que são as cartas de compromisso, o que são os indicadores, de que forma se obtêm» 

Identificadas características positivas que destacam as USF e os CS mais experientes em processos de contratualização ou 

quasi-contratualização, a equipa de investigação questionou os entrevistados sobre a possibilidade de as unidades de saúde 

que passam actualmente por esse processo pela primeira vez ultrapassarem essa situação de desvantagem. Foram 

identificados factores maioritariamente ao nível do processo (vd. Gráfico infra). 
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Gráfico 5: Como podem as USF/CS ultrapassar a situação de desvantagem em relação às USF/CS mais experientes (trilogia de 

Donabedian) 

 

Foram, mais especificamente, indicados como pontos de suporte às novas equipas a disseminação das boas práticas e a 

mudança baseada na experimentação, a interiorização de uma cultura de equipa, de compromisso e responsabilização e a 

introdução de rigor e exigência (vd. Gráfico e Quadro infra). 

«penso que os que tinham essa experiência devem transmiti-la» 

«quem entra de novo só tem é que aderir a essa cultura e ao fim de pouco tempo fica igual» 

Gráfico 6: Como podem as USF/CS ultrapassar a situação de desvantagem em relação às USF/CS mais experientes (categorias e 

frequências) 

 

Quadro 17: Como podem as USF/CS ultrapassar a situação de desvantagem em relação às USF/CS mais experientes (categorias 

por unidade de análise) 

 
EC I (Alfa-RRE-USF) EC II (Alfa-USF) EC III (RRE-USF) EC IV (USF s/exp) EC V (Alfa s/cont) EC VI (CS) 

E 
     

EBC - mudança 

baseada na 
experimentação 

P 
 

Compromisso e 
responsabilização 

Rigor e exigência 
  

Cultura de equipa 
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R(e) 
Disseminação das boas 
práticas      

Uma USF em particular, com um percurso notável, desde o Projecto Alfa, em termos de participação activa na 

contratualização e de empreendimento de esforços na continuidade do modelo, não passou pelo RRE. Colocava-se, nesse 

caso, a questão de saber a que se deveria, então, a grande coesão e cultura de equipa, assim como o bom desempenho 

que caracteriza a unidade de saúde, se não a um percurso contínuo. As respostas encontraram-se tanto ao nível da 

estrutura como do processo (vd. Gráfico infra). 

Gráfico 7: Motivações para a não adesão às diferentes experiências inovadoras de gestão e de contratualização (trilogia de 

Donabedian) 

 

As respostas encontraram-se precisamente no plano da coesão. Esta unidade decidiu não passar pelo RRE precisamente por 

este regime não consagrar um modelo retributivo alargado a todos os profissionais. A equipa entendeu não dever 

discriminar, pelo espírito de entre-ajuda existente, os enfermeiros e administrativos que, no RRE, não eram abrangidos pelo 

modelo remuneratório (vd. Quadro infra). 

«e nessa altura, havia uma grande coesão, nós éramos uma equipa e a cara era a cara da equipa 

para tudo. E, portanto, ou éramos todos igualmente recompensados...» 

Quadro 18: Motivações para a não adesão às diferentes experiências inovadoras de gestão e de contratualização (categorias por 

unidade de análise) 

 
EC I (Alfa-RRE-USF) EC II (Alfa-USF) EC III (RRE-USF) EC IV (USF s/exp) EC V (Alfa s/cont) EC VI (CS) 

E 
 

Modelo retributivo 

alargado a todos os 

profissionais 
    

P 
 

Entre-ajuda e coesão 
    

R(e) 
     

Acesso 

A equipa de investigação quis, então, saber que impacto tiveram, afinal, as diferentes experiências inovadoras de gestão e 

de contratualização, que se situou maioritariamente ao nível do processo (vd. Gráfico infra). 
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Gráfico 8: Impacto nos profissionais de saúde (trilogia de Donabedian) 

 

Foi indicado, com maior frequência, o envolvimento e participação activa, seguido da motivação, valorização e satisfação 

dos profissionais. A cultura de equipa e o sentido de compromisso e responsabilização também foram referidos mais vezes 

pelos vários entrevistados (vd. Gráfico e Quadro infra). 

«as pessoas acabam por ser um pouco mais responsáveis e ter mais atenção a isso. Porque sabem 

que ao ter uma determinada atitude médica, estão a influenciar a equipa toda» 

«há uma postura bem diferente» 

«sente-se a sua satisfação» 

«a equipa também cresceu imenso» 

«havia projectos de muito boa qualidade para o momento que se vivia e para o que era o habitual 

de participação dos profissionais» 

«aquilo que nos apercebemos logo no início foi um grande entusiasmo pelos profissionais» 

«a perceber que o processo também é deles» 

«as pessoas estão a discutir» 

«e um ponto muito importante é quando as pessoas vêem que o seu trabalho é reconhecido, ou que 

alguém se preocupa em que eles atinjam» 

«todas as pessoas começaram a perceber que de facto tinham que prestar contas» 

«de facto o terreno ficava de facto com acesso mais rápido aos decisores e sentiam que as coisas 

aconteciam. E aconteciam mesmo» 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

EC I (Alfa-RRE-USF) EC II (Alfa-USF) EC III (RRE-USF) EC IV (USF s/exp) EC V (Alfa s/cont) EC VI (CS)

Impacto nos profissionais de saúde 

Estrutura Processo Resultados



 

  
85 

 

  

«isto permitiu introduzir uma cultura que a pouco e pouco se foi interiorizando nas pessoas, porque 

isso é que é difícil em qualquer organização, é criar uma cultura que se vai interiorizando nas 

organizações» 

«penso que este processo de contratualização interna serviu para preparar caminho e foi muito 

importante» 

«as pessoas sentiam que lhes começavam a dar atenção, as pessoas sentiam que estavam um 

bocadinho perdidas, que há anos que estavam nos CSP como directores dos centros de saúde mas 

que nunca tinham sido ouvidos» 

Gráfico 9: Impacto nos profissionais de saúde (categorias e frequências) 
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Quadro 19: Impacto nos profissionais de saúde (categorias por unidade de análise) 

 
EC I (Alfa-RRE-

USF) 
EC II (Alfa-USF) EC III (RRE-USF) EC IV (USF s/exp) EC V (Alfa s/cont) EC VI (CS) 

E 
Implementação de 
uma nova abordagem 
organizacional 

Autonomia 
organizacional (técnica) 

Autonomia 
organizacional (técnica) 

Autonomia 
organizacional (técnica) 

Autonomia 
organizacional (técnica) 

Implementação de uma 
nova abordagem 
organizacional 

P 
Qualidade da 
informação (fiabilidade 

e validade) 

Formalização e 

normalização 

Envolvimento e 

participação activa 

Cultura de equipa; 
Entre-ajuda e coesão; 

Envolvimento e 
participação activa 

Compromisso e 

responsabilização 

Envolvimento e 

participação activa 

P 
Compromisso e 
responsabilização; 

Rigor e exigência 

Cultura de equipa; 
Envolvimento e 

participação activa 

Compromisso e 

responsabilização; 
Contratualização 

orientada para o 
acesso com qualidade 

Penalizações; 
Negociação  

Proximidade entre 
órgãos adm 
central/reg/loc e 

unidades saúde 

P 
Cultura de equipa; 
Envolvimento e 

participação activa 
  

Liderança 
organizacional  

Compromisso e 
responsabilização 

P 
   

Adequação à 
capacidade instalada  

Agilização dos 

processos decisórios; 
Cultura gestionária das 
unidades de saúde 

P 
     

Adequação às 

necessidades locais de 
saúde 

P 
     

Partilha intra e inter-

institucional da 
informação 

R(i) 

Motivação e 

valorização 
profissional; 

Satisfação dos 
profissionais 

Aprendizagem, 
experiência e 
crescimento dos 

profissionais 

Satisfação dos 
profissionais; 
Motivação e valorização 

profissional 

Aprendizagem, 
experiência e 
crescimento dos 

profissionais; Melhoria 
das condições de 

trabalho; Motivação e 
valorização 
profissional; Satisfação 

dos profissionais 

Motivação e valorização 
profissional 

Motivação e valorização 
profissional; Satisfação 

dos profissionais 

R(e) 
Aperfeiçoamento do 
modelo organizacional 

e contratual 
 

Aperfeiçoamento do 
modelo organizacional 

e contratual 

Resultados intermédios 
(outputs)  

Aperfeiçoamento do 
modelo organizacional 

e contratual 

Já o impacto nos utentes situa-se, segundo os vários entrevistados, no plano da sua satisfação e dos resultados intermédios. 

Foram referidos ainda resultados em saúde, acesso, eficiência técnica e melhoria das condições de trabalho (vd. Gráfico e 

Quadro infra). 

«estas equipas tiveram sempre uma grande adesão dos utentes, havia uma grande procura de 

inscrição de utentes» 

«digamos que se notava que os utentes estavam satisfeitos com o modelo e procuravam e até 

referiam com algum privilégio estar numa equipa destas» 

«é suposto que com estas boas práticas e o atingimento dos objectivos que foram propostos 

tenham repercussão na boa saúde» 

«eles também sentiam que havia uma coisa nova» 
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Gráfico 10: Impacto nos utentes (categorias e frequências) 

 

Quadro 20: Impacto nos utentes (categorias por unidade de análise) 

 
EC I (Alfa-RRE-USF) EC II (Alfa-USF) EC III (RRE-USF) EC IV (USF s/exp) EC V (Alfa s/cont) EC VI (CS) 

R(i) Eficiência técnica 
 

Eficiência técnica 
  

Eficiência técnica; 

Melhoria das condições 
de trabalho 

R(e) 

Resultados em saúde 

(outcomes); 
Resultados intermédios 
(outputs); Satisfação 

dos utentes 

Acesso; Resultados em 
saúde (outcomes) 

Satisfação dos utentes; 

Acesso; Resultados 
intermédios (outputs); 
Resultados em saúde 

(outcomes) 

Acesso; Resultados 

intermédios (outputs); 
Resultados em saúde 

(outcomes) 
 

Acesso; Resultados 

intermédios (outputs); 
Resultados em saúde 
(outcomes); Satisfação 

dos utentes 

A aprendizagem recebida pelos profissionais reflecte-se inevitavelmente nos processos de negociação e mais precisamente 

nos trabalhos de preparação para a negociação. 

No caso do Projecto Alfa, o processo de negociação era, segundo os entrevistados, incipiente, inconsistente e reduzido à 

apreciação e discussão das propostas (vd. Gráfico e Quadro infra). Estávamos no início do percurso de experimentação, 

tanto do lado da organização, como da prestação de cuidados. 

Gráfico 11: Características do processo de negociação no Projecto Alfa (categorias e frequências) 
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Quadro 21: Características do processo de negociação no Projecto Alfa (categorias por unidade de análise) 

 
EC I (Alfa-RRE-USF) EC II (Alfa-USF) EC III (RRE-USF) EC IV (USF s/exp) EC V (Alfa s/cont) EC VI (CS) 

P(+) 
 

Apreciação e discussão 
das propostas     

P(-) 
Incipiência e 
inconsistência      

Legenda: + caracterização positiva; - caracterização negativa. 

No RRE, manteve-se, de acordo com os entrevistados, a incipiência e inconsistência dos processos de negociação, ainda que 

exista uma referência quanto a uma situação oposta de consistência, exigência e responsabilização. Foi também referida, 

pelo lado positivo, a adequação às necessidades de saúde e, pelo lado negativo, o desinteresse da tutela e a inflexibilidade e 

imposição desta (vd. Gráfico e Quadro infra). Deve acrescentar-se que este entendimento, tanto positivo como negativo, é 

partilhado pelos elementos da tutela e pelos prestadores de cuidados. 

Gráfico 12: Características do processo de negociação no RRE (categorias e frequências) 

 

Quadro 22: Características do processo de negociação no RRE (categorias por unidade de análise) 

 
EC I (Alfa-RRE-USF) EC II (Alfa-USF) EC III (RRE-USF) EC IV (USF s/exp) EC V (Alfa s/cont) EC VI (CS) 

P(+) 
  

Apreciação e discussão 
das propostas; 

Consistência, exigência 
e responsabilização; 

Adequação às 
necessidades de saúde 

   

P(-) 
Incipiência e 
inconsistência  

Inflexibilidade e 

imposição; 
Desinteresse da tutela 

   

Já nas USF, foi referido, em primeiro lugar, a inflexibilidade e imposição, seguido da consistência, exigência e 

responsabilização e da inadequação às necessidades de saúde (vd. Gráfico e Quadro infra). 
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Gráfico 13: Características do processo de negociação nas USF (categorias e frequências) 

 

Nos CS, a consistência, exigência e responsabilização foi referida com maior frequência, a que se seguiu a apreciação e 

discussão das propostas, a transparência e confiança entre as partes e a inadequação às necessidades de saúde (vd. Gráfico 

e Quadro infra). 

«aquilo que nos exigem não tem nada a ver com a realidade do CS nem do resto do ACES» 

«depois, para negociar, era preciso que nós tivéssemos valores de base, «onde é que estou?», e 

isso nós não sabíamos, não temos informação, não há sistemas de informação» 

«falar em negociação é manipulação semântica. Não tem havido negociação nenhuma» 

«a maior parte das metas foram-nos um pouco impostas, «ou é isto ou não é nada» 

«responsável, cria muito mais responsabilidade» 

Deve referir-se que, tanto no que diz respeito às USF como aos CS, a caracterização negativa resulta apenas das respostas 

dos prestadores e a caracterização positiva, por seu turno, resulta unicamente das respostas dos elementos da tutela. 
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Gráfico 14: Características do processo de negociação nos CS (categorias e frequências) 

 

Quadro 23: Características do processo de negociação nas USF/CS (categorias por unidade de análise) 

 
EC I (Alfa-RRE-USF) EC II (Alfa-USF) EC III (RRE-USF) EC IV (USF s/exp) EC V (Alfa s/cont) EC VI (CS) 

P(+) 

Consistência, exigência 

e responsabilização; 
Adequação à produção 

das unidades de 
saúde; Adequação às 
necessidades de saúde 

  

Adequação à produção 
das unidades de 
saúde; Consistência, 

exigência e 
responsabilização; 

Flexibilidade e 
consensualização; 
Transparência e 

confiança entre as 
partes 

  

P(-) 
 

Inadequação às 
necessidades de 

saúde; Inflexibilidade e 
imposição 

Inadequação às 
necessidades de 

saúde; Inflexibilidade e 
imposição 

Assimetria de 
informação; Incipiência 
e inconsistência; 

Inflexibilidade e 
imposição 

  

Os trabalhos de preparação para a negociação no Projecto Alfa caracterizavam-se, segundo os entrevistados, pela discussão 

e participação activa, rigor e regularidade e avaliação interna (vd. Gráfico e Quadro infra). 

Gráfico 15: Características da preparação para a negociação no Projecto Alfa (categorias e frequências) 
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Quadro 24: Características da preparação para a negociação no Projecto Alfa (categorias por unidade de análise) 

 
EC I (Alfa-RRE-USF) EC II (Alfa-USF) EC III (RRE-USF) EC IV (USF s/exp) EC V (Alfa s/cont) EC VI (CS) 

P(+) 
 

Avaliação interna; 
Discussão e 
participação activa; 

Rigor e regularidade 

    

P(-) 
      

No RRE, havia já definição de objectivos e de um plano de acção, para além do contributo de todos num processo de 

discussão e participação activa (vd. Gráfico e Quadro infra). 

Gráfico 16: Características da preparação para a negociação no RRE (categorias e frequências) 

 

Quadro 25: Características da preparação para a negociação no RRE (categorias por unidade de análise) 

 
EC I (Alfa-RRE-USF) EC II (Alfa-USF) EC III (RRE-USF) EC IV (USF s/exp) EC V (Alfa s/cont) EC VI (CS) 

P(+) 
Discussão e 
participação activa  

Definição de objectivos 
e plano de acção; 
Participação colectiva 

   

P(-) 
      

Nas USF, os quatro elementos referidos em relação às experiências anteriores aparecem precisamente em primeiro lugar, 

designadamente, a participação colectiva, a discussão e participação activa, o rigor e regularidade e a definição de 

objectivos e plano de acção. Foi, porém, referida algumas vezes a inconsistência e incipiência. O apoio da tutela também foi 

mencionado (vd. Gráfico e Quadro infra). 

«nós somos uma equipa muito coesa e muito dialogante» 

«e reunimos a equipa toda antes de negociar e os resultados da avaliação..., é discutida entre nós» 

«normalmente reunimos à quarta-feira» 

«discutimos internamente a exequibilidade de alguns deles, por que é que podemos fazer alguns ou 

não, por que é que era mais importante fazer outras coisas» 

«era muito incipiente, porque também não estávamos a falar de qualquer tipo de consequência» 
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«é um processo de aprendizagem, discutir e perceber que há um compromisso para fazer aquelas 

coisas daquela maneira» 

Gráfico 17: Características da preparação para a negociação nas USF (categorias e frequências) 

 

Já no que se refere aos CS, o apoio e impulso da tutela surge com maior frequência, a par da discussão e participação 

activa, ainda que igualmente seja referida a incipiência e inconsistência destes trabalhos de preparação para a negociação. 

A definição de objectivos e plano de acção também aparece com alguma frequência, assim como a identificação e 

adequação às necessidades locais de saúde (vd. Gráfico e Quadro infra). 

«foi uma mensagem que nós sempre quisémos transmitir. O processo e as reuniões que nós 

desenvolvíamos com eles não terminavam ali. Nós dizíamos “vocês agora têm que ir para dentro do 

vosso centro de saúde e discutir estes indicadores com os vossos colegas, os enfermeiros, com toda 

a equipa, isto não termina aqui, você agora tem que fazer um trabalho interno dentro do centro de 

saúde”» 
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Gráfico 18: Características da preparação para a negociação nos CS (categorias e frequências) 

 

Quadro 26: Características da preparação para a negociação nas USF/CS (categorias por unidade de análise) 

 
EC I (Alfa-RRE-USF) EC II (Alfa-USF) EC III (RRE-USF) EC IV (USF s/exp) EC V (Alfa s/cont) EC VI (CS) 

P(+) 

Definição de objectivos 
e plano de acção; 

Discussão e 
participação activa; 
Apoio e impulso da 

tutela; Participação 
colectiva 

Rigor e regularidade 

Adequação à 
capacidade instalada; 

Discussão e 
participação activa; 

Participação colectiva; 
Rigor e regularidade 

Adequação à 

capacidade instalada; 
Adequação às 
necessidades locais de 

saúde; Apoio e impulso 
da tutela; 

Compromisso e 
responsabilização; 

Consensualização e 
capacitação para a 
negociação; Definição 

de objectivos e plano 
de acção; Discussão e 

participação activa; 
Identificação das 
necessidades locais de 

saúde; Participação 
colectiva; Rigor e 

regularidade 

 

Adequação à 

capacidade instalada; 
Avaliação interna; 

Definição de objectivos 
e plano de acção; 

Discussão e 
participação activa; 
Participação colectiva; 

Rigor e regularidade; 
Adequação às 

necessidades locais de 
saúde; Apoio e impulso 
da tutela 

P(-) 
   

Incipiência e 
inconsistência  

Incipiência e 
inconsistência 

R 
   

Aprendizagem, 

experiência e 
crescimento dos 
profissionais 

  

A importância que é atribuída a estes trabalhos de preparação varia sensivelmente em função da unidade de análise, sendo, 

no entanto, comum o entendimento de que são determinantes de uma negociação efectiva (vd. Gráfico e Quadro infra). No 

caso dos CS, foi ainda referido que são facilitadores do entendimento entre as partes e impulsionadores de um melhor 

desempenho. 
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«foi de facto do trabalho e da preparação da própria equipa que as coisas aconteceram» 

«era mais interessante» 

«tinha possibilidade de negociar, falava a mesma linguagem. Todos os outros iam um bocadinho ao 

sabor daquilo que nós apresentámos» 

«aqueles que eram mais preocupados, que seguem melhor os indicadores, etc, são aqueles que 

habitualmente são também os camisolas amarelas em termos de indicadores» 

Gráfico 19: Importância atribuída à preparação para a negociação (categorias e frequências) 

 

Quadro 27: Importância atribuída à preparação para a negociação (categorias por unidade de análise) 

 
EC I (Alfa-RRE-USF) EC II (Alfa-USF) EC III (RRE-USF) EC IV (USF s/exp) EC V (Alfa s/cont) EC VI (CS) 

P(+) 
Determinante de uma 

negociação efectiva 

Determinante de uma 

negociação efectiva  

Determinante de uma 

negociação efectiva  

Determinante de uma 

negociação efectiva; 
Facilitador do 
entendimento entre as 

partes; Impulsionador 
de um melhor 

desempenho 

P(-) 
      

1.2. O PROCESSO GRADATIVO DE APRENDIZAGEM E CONSOLIDAÇÃO DO MODELO PELO SISTEMA 

A equipa de investigação procurou dar resposta à questão que serviu de ponto de partida, pretendendo saber em que ponto 

de desenvolvimento e de consolidação se encontra o actual modelo de contratualização e as razões por detrás dos 

estrangulamentos que eventualmente subsistam. 

As diferentes experiências foram introduzindo ao longo do tempo novas características ao modelo de contratualização, 

conforme identificadas no quadro abaixo. 
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Quadro 28: Características inovadoras das experiências inovadoras de gestão e de contratualização (categorias) 

 
Sub-capítulos Categorias Alfa RRE USF CS 

E 
Enquadramento legal, normativo e 
regulamentar 

Formalização e normalização x 
 

x 
 

 
Modelos organizacionais Implementação de uma nova abordagem organizacional x 

 
x x 

  
EBC - mudança baseada na experimentação x x 

  

  
Autonomia financeira 

    
  

Autonomia organizacional (técnica) x x x 
 

  
Inter-substituição 

    
  

Centros de custos e de resultados x 
  

x 

 
Modalidades de pagamento Modelo retributivo com base no desempenho 

 
x x 

 

  
Modelo retributivo alargado a todos os profissionais 

  
x 

 

 
Instalações e equipamentos Criação e renovação de instalações e equipamentos x x 

  
 

Sistemas de informação SI - apoio à observação epidemiológica 
    

  
SI - apoio à organização e gestão 

   
x 

  
SI - apoio à governação clínica e de saúde 

    
  

Interoperabilidade dos sistemas de informação 
    

  
Normalização do processo de recolha de informação 

    

 
Recursos humanos Constituição e fortalecimento de equipas x 

 
x 

 
  

Equipas multiprofissionais 
    

P Interfaces Contratualização externa 
    

  

Proximidade entre os órgãos da administração central, regional e local e as 

unidades de saúde 
x 

  
x 

  
Interfaces com ULS/ACES 

    
  

Interfaces com hospitais x 
   

  
Interfaces com unidades de cuidados continuados 

    

  
Interfaces com parceiros locais 

    

 
Planeamento Adequação à capacidade instalada 

    
  

Levantamento das necessidades de saúde 
    

  
Levantamento da capacidade instalada 

    

  
Adequação às estratégias nacionais e regionais 

    
  

Adequação às necessidades locais de saúde x 
   

 
Organização e gestão Participação e envolvimento externo 

    
  

Agilização dos processos decisórios x 
   

  
Apoio da tutela ao desenvolvimento organizacional 

   
x 

  
Delegação de competências x 

  
x 

  
Liderança organizacional 

   
x 

  
Cultura gestionária das unidades de saúde 

    

  
Gestão por objectivos 

    
  

Democratização organizacional 
  

x 
 

 
Governação clínica Programas de melhoria da qualidade 

   
x 

  
Formação 

    
  

Gestão do risco 
    

  
Programas integrados de identificação e correcção do mau 
desempenho  

  
Visão holística do doente 

    

 
Mecanismos contratuais Contratualização orientada para o acesso com qualidade x x 

  
  

Contratualização orientada para o desempenho assistencial e económico 
    

  
Compromisso e responsabilização x x x x 

  
Flexibilidade e diferenciação 

    
  

Rigor e exigência 
  

x x 

  
Orçamento 

   
x 

  
Metas 

  
x x 

  
Objectivos 

 
x 

  
  

Indicadores 
 

x x x 

  
Negociação 

    

  
Monitorização 

  
x x 

  
Acompanhamento x 

  
x 

  
Avaliação 

 
x 

 
x 

  
Incentivos institucionais e pessoais 

 
x 

 
x 

  
Penalizações 

    

  
Contratualização interna 

   
x 

 
Informação em saúde Qualidade da informação (fiabilidade e validade) 

    

  
Informatização e parametrização 

  
x 

 
  

Partilha intra e inter-institucional da informação 
    

 
Dinâmicas de trabalho em equipa Envolvimento e participação activa x 

 
x x 

  
Gestão de equipa e flexibilidade x 

   
  

Cultura de equipa x 
 

x 
 

  
Entre-ajuda e coesão x 

   

  
Preparação para a negociação 

    

  
Auto-avaliação 

    
R Resultados internos Enquistamento e resistência a novas abordagens organizacionais 

    

  
Preparação para os novos mecanismos contratuais 

    
  

Capacidade negocial dos profissionais 
    

  
Eficiência técnica 

   
x 

  
Melhoria das condições de trabalho 

    

  
Satisfação dos profissionais 

    

  
Motivação e valorização profissional x x 

  

  
Aprendizagem, experiência e crescimento dos profissionais 

   
x 

 
Resultados externos Acesso x 

  
x 
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Satisfação dos utentes 

 
x x 

 
  

Resultados intermédios (outputs) 
    

  
Resultados em saúde (outcomes) 

    

  
Aperfeiçoamento do modelo organizacional e contratual 

  
x 

 
  

Desenvolvimento dos sistemas de informação 
    

  
Aprendizagem da administração central e regional 

    

  
Disseminação das boas práticas 

    

Também os momentos da monitorização, do acompanhamento e da avaliação foram apresentando novos elementos à 

medida que foram sendo implementados o Projecto Alfa, o RRE, as USF ou a contratualização com os CS. No quadro abaixo, 

são apresentados os factores que os caracterizam, de forma positiva e negativa, e que foram identificados pelos vários 

entrevistados. 

Quadro 29: Características da monitorização, do acompanhamento e da avaliação (categorias) 

  
Alfa RRE USF CS 

Monitorização 

+   

Adequação dos sistemas de 

informação 

Benchmarking; Consistência 
e regularidade; Discussão e 
consensualização entre as 

partes; Medição dos desvios; 
Rigor e exigência 

-   

Falta ou assimetria de 
informação; Inadequação 
dos sistemas de informação 

 

Acompanhamento 

+   
Consistência e regularidade; 
Auditorias técnicas 

Consistência e regularidade; 
Medição dos desvios 

-  
Inexistência 

Inconsistência; Inexistência; 
Inexequibilidade; 

Desinteresse da tutela; Falta 
de qualidade da informação; 

Falta ou assimetria de 
informação 

Falta ou assimetria de 
informação 

Avaliação 

+ 
Participação activa das 

unidades de saúde 

Auditorias técnicas; 
Discussão e consensualização 

entre as partes; Rigor e 
exigência; Participação activa 

das unidades de saúde 

Participação activa das 
unidades de saúde; 

Discussão e consensualização 
entre as partes 

Atribuição de incentivos; 

Consistência e regularidade 

- Inexistência 

Falta de qualidade da 
informação; Desinteresse da 

tutela; Inconsistência; 
Inexistência 

Falta de qualidade da 
informação; Falta ou 

assimetria de informação; 
Inconsequente 

Inconsequente; Falta ou 
assimetria de informação; 

Inadequação dos sistemas de 
informação; Inconsistência 

Legenda: + caracterização positiva; - caracterização negativa. 

Colocava-se então de forma inevitável a questão de saber a que razão se devem os estrangulamentos identificados pelos 

vários entrevistados ao modelo de contratualização. 

Ao longo do estudo de caso, foi consolidada, por meio das entrevistas e de uma técnica de grupo nominal, uma análise 

SWOT, onde são identificadas as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças ao modelo de contratualização até ao 

momento de reconfiguração dos CSP (vd. Quadro infra). 
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Quadro 30: Análise SWOT do modelo de contratualização (1996-2009) 

FORÇAS FRAQUEZAS 

1º Compromisso e responsabilização 

2º Satisfação do utente 
3º Avaliação baseada na qualidade da prestação 

4º Eficiência na utilização de recursos humanos e financeiros 
5º Envolvimento efectivo do poder local nos órgãos de gestão 
6º Autonomia 

7º Cultura de equipa 
8º Dinamismo resultante da criação da nova estrutura organizacional 

9º Gestão por objectivos 
10º Proximidade entre os órgãos da administração central, regional e local e 

unidades de saúde 

11º Prévio conhecimento da realidade envolvente 
12º Desenvolvimento profissional contínuo 

13º Processo bottom-up 
14º Multidisciplinaridade 

15º Negociação antes da contratualização 
16º Articulação das unidades funcionais 
17º Aperfeiçoamento do modelo organizacional e contratual 

18º Gestão do risco 

1º Ausência de SI - apoio à governação clínica e de saúde 
2º Ausência de SI - apoio à organização e gestão 

3º Inadequação às necessidades locais de saúde 
4º Interferência de interesses privados 
5º Avaliação excessivamente centrada nos processos 

6º Instalações inadequadas e insuficientes 
7º Ausência de aprendizagem da administração central e regional 

8º Ausência de alinhamento estratégico de todos os actores 
9º Inadequação de RH 
10º Ausência de interfaces com hospitais 

11º Insatisfação dos profissionais 
12º Ausência de articulação entre os CS e USF 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

1º Centrar o sistema de saúde nos CSP 
2º Existência de modelo organizacional implementado, com forte componente de 

contratualização 

3º Atractividade dos CSP para os profissionais e cidadãos 
4º Contratualização orientada para o acesso com qualidade 

5º Consenso generalizado relativamente à necessidade de contratualizar a 
actividade e o desempenho 

6º Sistemas de informação adaptados às necessidades locais / ligação em rede 
7º Enfoque na personalização e humanização dos CSP 
8º Existência do PNS 

9º Disseminação das boas práticas 
10º Diminuir gastos na saúde 

11º Promoção de estilos de vida saudável 
12º Modelo retributivo com base no desempenho 
13º Promoção da cidadania 

14º Desenvolvimento profissional contínuo 
15º Generalizar conceito para hospitais 

1º Ausência de SI - apoio à organização e gestão 
2º Crescimento do orçamento do SNS 

3º Não interoperabilidade dos SI 
4º Ausência de normalização do processo de recolha de informação 

5º Ausência de modelo de financiamento alinhado pelo desempenho e 
produtividade 

6º Ausência de planeamento de RH 
7º Ausência de cultura de gestão e responsabilização efectiva 
8º Pressão dos hospitais no consumo de recursos financeiros e humanos 

9º Ausência de autonomia financeira 
10º Ausência de validação dos resultados 

11º Inadequação às estratégias nacionais e regionais 
12º Modelo cliente/fornecedor ao nível das ARS 
13º Abrangência dos CSP no novo modelo remuneratório 

14º Ausência de monitorização 

Resta então saber se o sistema de saúde recebeu os ensinamentos resultantes do experiencialismo que teve início na 

década de 90, consolidando num novo modelo essa aprendizagem, ou se manteve inalteradas as falhas que ao longo desse 

percurso foram identificadas. 

O grupo de peritos reunido para esta discussão entendeu que todos os elementos de outrora se mantêm na actualidade, 

tanto o que é positivo como o que é negativo (vd. Gráficos infra). Foram, no entanto, encontrados alguns factores de maior 

realce. A gestão por objectivos e o compromisso e responsabilização são identificados como as principais forças e a ausência 

de sistemas de informação e a inadequação dos recursos humanos como as principais fraquezas. No plano externo, as 

oportunidades que surgem em maior destaque são a centralização do sistema de saúde nos CSP e a existência de um novo 

modelo organizacional, já implementado, com uma forte componente de contratualização. As maiores ameaças ao modelo 

de contratualização são, porém, a ausência de sistemas de informação e da sua interoperabilidade, assim como a ausência 

de planeamento na afectação de recursos humanos. 
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Gráfico 20: Forças do modelo de contratualização que se considera permanecerem no contexto actual da reforma dos CSP 

 

«a questão da contratualização eu acho que é imprescindível, imprescindível para tudo. É 

completamente indispensável. Então, como é que eu progrido, como é que as equipas progridem? 

Não pode ser de outra maneira. Como é que se responsabilizam, como é que se premeiam? Como é 

que se penalizam? Tem que ser essa ferramenta» 

«a contratualização em si é o maior ponto forte do processo» 

«os pontos fortes é a questão de nós estarmos a implementar uma gestão por objectivos, da equipa 

ter um objectivo e ter uma linha de rumo» 

«o ponto forte foi exactamente as pessoas começarem a fazer contas, ou seja, começaram a dizer 

assim «eu tenho aqui estes meios, com estes meios eu posso fazer isto», tudo muito centrado em 

números. Mas despertou-se esta consciência, ou seja, “eu tenho estes meios, com estes meios eu 

tenho condições para produzir isto”» 
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Gráfico 21: Fraquezas do modelo de contratualização que se considera permanecerem no contexto actual da reforma dos CSP 

 

«a fragilidade do sistema de informação, acho que sim, é um ponto fraco» 

«o doente não se pode dividir. O doente é hipertenso, é diabético, é aos bocadinhos. É um doente 

inteiro. Nós temos que viver com o doente inteiro e com a sua dimensão toda» 

«e depois a sensibilidade que é importante ter nessa área para perceber as questões da saúde, as 

pequenas diversidades das diferentes USF» 

«o ponto fraco foi de facto nós nunca sabermos com rigor o impacto que esta mudança, que custou 

bastante, (...) a percepção de que este esforço afinal valeu a pena, que se conseguiu isto e 

aqueloutro» 

«não existe aqui uma conexão natural entre aquilo que devia ser o continuum da prestação de 

cuidados, estamos mais uma vez a dirigir o processo só para um nível de cuidados» 

«existe um conjunto de indicadores, tudo bem, mas não existe um nexo de causalidade entre 

processo, estrutura e resultado» 

«outro ponto fraco é não haver ainda uma linguagem comum a todos os actores envolvidos no 

processo. (...) Acho que ainda há necessidade de alguma evolução em alguns dos actores do 

processo» 
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Gráfico 22: Oportunidades do modelo de contratualização que se considera permanecerem no contexto actual da reforma dos CSP 

 

«vai ser a contratualização interna» 

«vai permitir que haja um planeamento integrado das várias unidades que integram o ACES» 

«vai ser a reprodução deste modelo» 

Gráfico 23: Ameaças ao modelo de contratualização que se considera permanecerem no contexto actual da reforma dos CSP 

 

«eu acho que isto [ACES sem autonomia financeira] é uma ameaça. Aliás, não acho que seja só para 

a contratualização, acho que é para a reforma» 
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«o sistema de informação é uma ameaça, porque é a pedra basilar disto, é um instrumento» 

«os ACES não têm capacidade para fazer a negociação interna, vai ser muito complicado, esta vai 

ser a maior ameaça à contratualização para este ano» 

«uma panóplia de sistemas de informação que nunca mais ninguém se entende e, enquanto não 

houver uma estratégia comum e única para os sistemas de informação…» 

«a estrutura que o protagoniza, que é o departamento de contratualização não ter capacidade para 

o fazer. Vai discutir com 80 unidades? Nunca mais acaba. Até há uma questão temporal, de 

dimensão, logística, que impede que a contratualização seja efectiva. Essa é uma grande ameaça, e 

tem a ver com essa não criação de departamentos fortes de contratualização» 

«andamos há 3 ou 4 anos a discutir, e com o problema do registo de informação atrás. Enquanto 

não se resolver este problema, a contratualização também vai ficar coxa, porque não existe 

uniformidade de procedimentos de registo, não registam tudo aquilo que deviam, às vezes registam 

mal, ninguém se entende» 

A equipa de investigação questionou-se então sobre o contributo que, afinal, tiveram as diferentes experiências inovadoras 

de gestão e de contratualização para o modelo actual de contratualização, tendo sido identificados principalmente resultados 

internos e elementos estruturais (vd. Gráficos infra). Com efeito, foi indicado com maior frequência o aperfeiçoamento do 

modelo organizacional e contratual, seguido da aprendizagem da administração central e regional e da aprendizagem, 

experiência e crescimento dos profissionais. Foi ainda identificado com muita frequência a implementação de uma nova 

abordagem organizacional. 

«o Decreto-Lei das USF tem tão aceitação, porque ele já corresponde a uma prática de evolução das 

equipas. Muitas equipas já evoluíram assim» 

«a contratualização é, digamos, uma das características fundamentais associada à autonomia 

destas novas equipas» 

«foram coisas que foram experimentando. Este é um modelo que não aparece de novo» 

«processo ainda que incipiente no momento, mas que já estava construído em função de um 

pensamento de contratualização e que só razões históricas e do país é que fizeram parar ali. Parou 

mas teve a continuidade agora» 

«a própria estrutura em si aceitar alguém que funciona de uma forma autónoma» 

«o caminho já foi aberto anteriormente» 

«eu creio que no conjunto isto levou a que fossem elaborados planos de acção mais realistas, mais 

de acordo com as necessidades de saúde» 

«este processo tem uma virtualidade, que é ter começado e termos indo aprendendo à medida que 

fomos fazendo» 
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«e mesmo equipas criadas agora vão sempre beber a essa experiência muito daquilo que pensam 

como fazer e como deve ser» 

«o que eu acho é que a organização teve que passar por esse processo. Eu acho que essa 

experiência foi importante para essa evolução» 

«em termos pedagógicos, com certeza que era importante, que ia deixando as suas marcas» 

«penso que também ajudámos a construir um bocadinho o actual» 

«eu posso-vos dizer que tudo isto teve uma aprendizagem para nós [tutela]» 

«prepara agora as pessoas para a fase seguinte» 

«não era possível um RRE sem o Projecto Alfa e não era possível as USF sem o RRE. Foi uma 

escalada» 

 

Gráfico 24: Contributo das experiências inovadoras de gestão e de contratualização para o modelo actual de contratualização 

(trilogia de Donabedian) 
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Gráfico 25: Contributo das experiências inovadoras de gestão e de contratualização para o modelo actual de contratualização 

(categorias) 

 

Questionados sobre as alterações a introduzir ao modelo actual de contratualização, a adequação às necessidades locais de 

saúde, a flexibilidade e diferenciação, a adequação às estratégias nacionais e regionais e os sistemas de informação surgem 

como as principais mudanças a empreender (vd. Gráficos infra). 

«a grande melhoria que acho que precisamos que seja introduzida no processo é de facto termos 

uma ferramenta fiável, que é o sistema de informação» 

«a nível nacional, tentaria criar uma maior normalização dos procedimentos» 

«nós precisamos integrar – e isso é possível fazer em unidades com os ACES – a comunidade, a 

escola, os nutricionistas, os psicólogos» 

«o modelo de contratualização tem que ser simultaneamente um modelo de gestão e de 

contratualização perto das equipas de quem sabe os problemas do cidadão e contratualiza com eles 

determinados resultados» 

«a necessidade de incluir indicadores de resultado nas diferentes dimensões era muito importante» 

«o meu processo futuro de contratualização não se baseava por nível de cuidados» 
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«aquilo [a contratualização] não é um papão, é uma coisa muito bem vinda. O caminho que eu 

penso que se tem que percorrer é no afinar, não é do conceito da contratualização, esse é 

completamente indispensável» 

«outro ponto era a importância de discutir de forma alargada a metodologia e os indicadores, 

portanto, o processo da contratualização de maneira a que houvesse mais pessoas, maior massa 

crítica a perceber as implicações do processo da contratualização, quais são os indicadores e 

porquê» 

Gráfico 26: Alterações a introduzir no modelo actual de contratualização (trilogia de Donabedian) 

 

Gráfico 27: Alterações a introduzir no modelo actual de contratualização (categorias) 
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ANÁLISE SEQUENCIAL 

Para além da análise categorial justifica-se uma análise de carácter sequencial visando captar o significado dos depoimentos 

recolhidos. Para tanto recorre-se a sucessivas leituras das transcrições por forma a identificar os argumentos desenvolvidos 

pelos entrevistados. As leituras são interpretativas e tanto quanto possível feitas pelo menos por três analistas, a fim de 

garantir uma maior objectividade. A leitura interpretativa traduz-se numa condensação e paráfrase do texto. Mais sintética 

do que analítica visa reconstituir a estrutura global das narrativas dos sujeitos relacionando-a com o contexto, ou seja, com 

os factores que de algum modo poderão qualificar os argumentos expressos. 

No caso em estudo interessa examinar os argumentos e as experiências dos agentes de contratualização - os que contratam 

e os que são contratualizados. Por outro lado, interessa apurar se houve progressos (aprendizagem) na transição do 

Projecto Alfa para os RRE e agora para as USF e ACES. 

1. RESULTADOS 

1.1. PRESTADORES DE CUIDADOS 

CS (não USF), em trabalho para a Administração Pública 

 A USF é uma cópia do CS, para pior, em termos de cobertura; o CS é um grupo coeso; a diferença seria o 

orçamento por programa na USF contra o orçamento geral do CS 

 A discussão dos planos foi sempre alargada 

 Na USF os objectivos são pouco exigentes 

 O CS faz o que a USF não faz 

 A USF quis ver-se livre dos utentes sem médico; discriminação dos utentes: os do CS, os da USF 

 Futuro com os ACES: 

o Período convulsivo 

o Puxar pelos indicadores 

o Necessidade de um documento para balizar os valores dos indicadores 

o A ARS tem que dizer quanto cada um está a gastar 

o Os ACES são bons para os CSP, mas deviam ter autonomia financeira 

 Não havia necessidade de criar as USF; os ACES devem repensar o aprovisionamento; dependerá dos DE 

Coordenador de USF 

 Melhorias: melhor remuneração, melhor atendimento, mais consultas, rigor nos registos clínicos, monitorização dos 

indicadores 

 Democracia de base 

 Informatização (médicos com 60 anos que aprenderam) 

 Pro-actividade: controlar o que se está a fazer 
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 Custos com os medicamentos: indicador difícil de monitorizar 

 A remuneração foi o principal motivador para USF 

 RRE: trabalhar como ―se isto fosse nosso‖ 

Contratualização: 

 Na USF os indicadores passaram de oportunísticos a sistemáticos; não têm em conta a realidade local 

 As metas são mais do dobro do que é exigido ao CS 

 Os valores são impostos, não negociados entre a ARS e a USF 

 Não têm instalações necessárias para se organizarem de modo a poderem responder às metas 

 Não é feita preparação para a negociação com a equipa 

 Para o utente pode ser negativo o médico estar preocupado com: ―o que devo fazer para gastar menos‖ 

 A experiência RRE foi muito importante enquanto treino de cumprimento de indicadores 

 Fundamental passar a modelo B; perigoso: 

o Ausência de vigilância das USF para além dos indicadores, em termos de acessibilidade (indicador de 

acessibilidade) 

o Integração em ULS (unidade local de saúde = hospital) 

o Enfermeiros a terem excesso de capacidade para o que lhes é pedido 

o Divididos os doentes em diabéticos, hipertensos, etc. (por causa dos indicadores e das consultas em 

enfermagem); tratar o doente como um todo 

 Pague-se aquilo que é feito em vez de contratualizar 

 Anti-ACES (auto-gestão às USF) 

 Preconiza o pagamento automático 

Coordenador de Alfa-RRE 

Nota: Recusou ser coordenador de USF 

 Alfa = mais condições de trabalho 

 RRE = indicadores negociados 

 USF = indicadores rigorosos 

 Registos médicos mais cuidados 

 A equipa obriga a cada um ser mais cuidadoso com o que faz 

 As auditorias foram excessivamente breves e pouco rigorosas 

 Trabalhar em equipa: um médico pede um raio-x e descobre que outro já pediu, anula o pedido 

 Melhoria no atendimento: os indicadores obrigam a maior atenção ao utente; por exemplo, planeamento familiar 

para responder aos indicadores obtendo efeitos positivos 

 A inter-substituição é difícil, há médicos que faltam muito 

 O fundamental que decorre dos dados epidemiológicos (o que deve ser feito em termos de morbilidade da 

população) tem a ver com o Ministério/DGS, não são necessários os ACES 
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 Perigo: atrasar-se a homogeneização dos processos de USF = utentes com a ―sorte‖ de pertencerem à USF, outros 

com o ―azar‖ de não pertencerem 

 O regime (de avaliação dos médicos e dos seus registos) tem de ser alargado porque os utentes não têm que sofrer 

com isso 

 Estar só metade dos CSP em USF é uma fantasia que a continuar assim vai acabar; vamos entrar num beco sem 

saída 

 O ACES não é necessário; ou cumprem os indicadores e recebem ou na ausência não recebem 

 Isto tem que se modificar 

Médico de Família, não coordenador 

 Gostar de trabalhar com normas próprias; necessidade de controlar as coisas; sem relação com incentivos (Modelo 

A): ―Responsabilizem-nos pelos resultados, deixem os processos connosco‖ 

 Os ACES deveriam ter autonomia; se o DE do ACES não tem poder de decisão não serve para nada 

 O modelo dos ACES está correcto; a ARS não pode contratualizar com tantas Unidades. Os actuais ACES são 

pseudo-ACES 

Médico não coordenador (foi coordenador USF) 

 O projecto Alfa foi fundamental = responsabilização 

 Aprendi com o Prof. Correia Jesuíno: ―um grupo que não se renova morre‖ 

 Não discuti os indicadores que a ARS apresentou para negociar, porque não tenho dados 

 Recusei um indicador com o qual não concordava; a ARS reconsiderou 

 A contratualização é fundamental, porque permite fazer comparações entre USF 

 A USF quando não atinge um objectivo tem de ser responsabilizada (pensar nisso e estabelecer um plano) 

 A maior parte das pessoas da contratualização não sabem o que está bem e o que está mal. Ter a noção do que é 

normal, do que está acima ou abaixo da média 

 A desmotivação vem de os incentivos de 2008 não terem sido realizados (em bens para os utentes, no caso) 

 ACES sem autonomia financeira são uma ameaça 

 Tal como estão, os ACES são uma fantochada 

Coordenador USF (já foi elemento da tutela) 

 Na Carta de Compromisso ficam registados indicadores que não cumprem 

 Os indicadores têm reflexo na população, porque obriga a um cuidado mais rigoroso dos diversos segmentos da 

população abrangida (diabéticos, hipertensos, etc.) 

 A contratualização necessita ser avaliada para perceber se em cada ano houve progresso. Caso contrário, significa 

que as USF não estão ganhas para a contratualização 

 O passo seguinte é: os indicadores serem de resultados e não só processuais 
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 O processo de contratualização é um trajecto de crescimento 

 A ARS Centro é a que nunca de facto negoceia 

 Ameaça: os ACES não estão preparados para contratualizar 

 Desejável fazer uma auditoria ao processo de contratualização (o modo como é obtida a informação) 

 Importante testar os indicadores que estão a ser usados para decidir se continuam esses ou se são substituídos 

 Desequilíbrio na matriz de indicadores de eficiência económica, em detrimento dos indicadores de processo e ser 

penalizado pelos primeiros quando os segundos foram muito importantes na lógica da USF 

1.2. TUTELA 

DE de um ACES 

Nota: Discurso repetitivo, confuso, por vezes contraditório o que de algum modo pode ser reflexo das próprias 

ambiguidades do sistema. 

 ACES sem USF. Os directores dos CS assumem-se enquanto Coordenadores com facilidade, embora alguns 

resistam, não estavam habituados, estão a elaborar os instrumentos e processos básicos 

 Contratualização interna: copiar as USF/ Normalização do agendamento das consultas 

 Ainda não têm URAP (―não tem lógica funcional‖) 

 Todos os utentes têm médico de família: população na faixa etária dos 50 anos 

 Plano de acção das UCC em curso. Contratualização mais de recursos do que de objectivos, com metas a 3 anos 

 O trabalho de alocação de recursos, metas e números foi muito interessante 

 O trabalho de organização das USP foi ―muito forte‖muito bom, mais do que o das UCC. Muito participado, com 

massa crítica importante (9 médicos, mais do que no restante Alentejo) 

 Nos CS, exceptuando um, a iniciativa tem sempre de partir do DE ou do C. Clínico 

 Em termos de contratualização há quem discorde dos indicadores mas se estivéssemos sempre a mudar todos os 

anos de indicadores seria muito confuso e ficaríamos sem histórico, sem termos de comparação 

 Nos ACES está a falhar o nível de acompanhamento 

 O país tem o problema das descontinuidades. A ideia dos pilotos é negativa. Absolutamente essencial terem sido 

criados os 74 ACES em simultâneo 

 Sentar-se à mesa com o Hospital em pé de igualdade é fundamental. Mais fácil para os ACES do que era para as 

Sub-regiões das quais dependiam muitos CS 

 Os primeiros 3 anos de vida dos ACES serão de estruturação. E a mudança fundamental será pôr as pessoas a 

falarem e a projectarem umas com as outras 

 A dispersão geográfica vai ter repercussão negativa na concretização dos rácios e na contratualização 

 A contratualização de ―infra-estruturas‖ é fácil, difícil é a contratualização das ―super estruturas‖ 

 As pessoas encaram a contratualização ao contrário da negociação,  querem negociar os resultados sem 

negociarem os recursos 

 O sistema de informação a nível administrativo é um caos. A nível clínico funciona 
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Agência de Contratualização - ARS  

Nota: Descrição do processo idêntico aos outros entrevistados nas mesmas funções. 

 O RRE não era uma contratualização. Era um pagamento consoante algumas características 

 Os objectivos motivam as pessoas. Reconhecer o trabalho é fundamental 

 A administração deve saber o que esperar das Unidades 

 Fomos para a reunião de contratualização numa lógica de 50%. Criar confiança mútua 

 Não se pode contratualizar durante 2 meses com 70 USF! 

 Quando partilhamos e discutimos coisas enriquecemo-nos 

 Fundamental ter a informação de gestão para contratualizar e aí o sistema de informação falha 

 O modelo não foi pensado para ter 14 indicadores. Foi pensado para uma bateria que nós actualizaríamos face a 

necessidades 

 Falta de histórico de indicadores. Contratualizarmos por exemplo 75% quando as USF já tinham 90% 

 Perigo: o processo de contratualização ficar estático 

 A sustentabilidade do modelo B é as pessoas mostrarem os seus resultados 

 Foi um erro criar os ACES em simultâneo. Neste momento tempos ARS que não querem perder o poder 

 Não tarda nada nada começa a haver problemas de concursos, de aprovisionamento, de organização 

 Estamos a falar de falta de competências nos ACES 

 O perigo é a tentação de arrumar as Unidades nas ULS para ter menos problemas, menos desorganização 

Departamento de Contratualização - ARS 

 Não havia processo de negociação entre os RRE e a ARS 

 A candidatura, por ex., a RRE nada tem a ver com a USF 

 O problema com os RRE foi ter sido experimental durante 10 anos. Só foram feitas duas avaliações dos resultados 

 A experiência RRE foi positiva para quem está no terreno actualmente 

 A dificuldade da passagem RRE a USF é a integração na dominante médica dos outros dois grupos profissionais: 

enfermeiros e secretariado 

 A contratualização é o ponto forte do processo 

 O sistema de informação pode ser o ponto fraco 

 O fundamental é o sistema de informação 

 Não podíamos estar à espera de estar tudo muito certinho para avançar 

 Necessidade que a reengenharia dos CSP aconteça 

 As ARS ainda não assumiram o seu papel na mudança. Estão numa atitude dúbia 

 Os ACES precisam desenvolver a sua capacidade de acção 

 As ARS têm um longo caminho a percorrer de crescimento 

 Não interessa se o modelo é bom ou não. Fizemos o que soubemos e agora é o que temos e é com ele que 

devemos avançar 
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 Os DE dos ACES acabarão por entender o seu papel de facilitadores 

 O tempo é um factor fundamental para a consolidação e ainda não se lhes deu tempo 

 A contratualização vai ser importante 

Agência de Contratualização – UAG de ACES 

 O ganho da contratualização é pensar saúde com eficiência 

 Fomos a única Região a fazer contratualização (ARS/CS) 

 A contratualização interna abriu caminho e foi importante 

 O orçamento-programa era muito mais do que isso, implicava sempre um trabalho da equipa de negociação 

 Os dados/indicadores eram de produção 

 Os ganhos em saúde foram imensos: vacinação, doenças transmissíveis, tuberculose 

 Os processos de contratualização desde os Alfa ajudaram as actuais USF/ACES 

 Todos os DE de ACES desta ARS estiveram envolvidos e têm prática. Isso vai subir a bitola da exigência 

 Há equipas que trabalham muito bem neste domínio sem estarem em USF 

 Temos que avançar devagar 

 A contratualização interna é sempre a mais-valia 

 As fragilidades e dificuldades que existem são independentes da contratualização, que criam dificuldades a esta, 

mas que esta também pode ajudar a superar 

 Encontrar na contratualização com os ACES um referencial mínimo para todas as unidades funcionais e suportes 

informáticos que ajudem 

Assessor da ARS (início do processo de contratualização – sub-região – 2005) 

 A atenção que a ARS dispensava fazendo as reuniões era muito bem vista 

 Os CS nunca faziam o trabalho de casa, a ARS fazia, os CS queixavam-se a seguir que os indicadores eram 

impostos 

 Não existia um processo de partilha dentro do CS; a equipa não existia; o grupo não participava na negociação 

prévia 

 Não sei qual foi o impacto da contratualização nos utentes 

 A ARS Alentejo tem uma tradição de contratualização anterior às USF; tem escasso número de USF 

 Os indicadores são cegos quanto aos processos 

 No processo de contratualização estão misturados a estrutura, o processo e o resultado; não existe um nexo de 

causalidade entre eles 

 As prioridades do plano estratégico da saúde não estão reflectidas nos indicadores 

 Não temos indicadores relacionados com a terceira idade que é o perfil de utentes mais usual 

 O problema do registo da informação. O acesso à informação do INE 

 Não se deveria fazer a distinção entre cuidados primários e cuidados diferenciados 

 Pare-se um ano ou dois e resolve-se o problema da informação 
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 O movimento de integração ULS não é compatível com o USF/ACES 

 O ACES só poderá trazer vantagem ao nível da direcção clínica 

 A contratualização deveria ser rigor e é até agora um processo amigável sem consequências para quem não 

cumpre; a tutela e os intervenientes continuam a ser os mesmos 

Ex-coordenador de Sub-Região, assessor do Ministério  

Nota: Experiência da privada; a descrição da contratualização (avant la lettre) da Sub-Região de Setúbal descrita é muito 

semelhante da que acontece em Aveiro com os tableaux de bord, na mesma ocasião 

 A palavra contratualização surge quando é criada a Agência; a primeira é a ARSLVT 

 Alfa foi uma pedrada no charco 

 Inicialmente a contratualização era excessivamente quantificada 

 Alfa: a tensão permanente na contratualização de quem está no terreno e de quem está nos gabinetes; havia uma 

contratualização interna, no CS, do director com o médico 

 Os resultados em saúde não se conseguem medir 

 O Projecto Alfa em Setúbal influenciou muita gente 

 A contratualização transformou os directores dos CS em gestores = prestar contas 

 As ARS não deixam descentralizar para os ACES 

 Com os ACES em termos de contratualização, a reforma está a falhar completamente 

 A criação dos ACES deveria ter sido gradual 

 Que as ARS comecem a emagrecer à custa de um crescimento dos ACES 

DE de um ACES 

 A excelência da cultura, espírito de equipa da actual reforma 

 O êxito da contratualização decorre sempre desse espírito de equipa que esteve sempre na preparação 

 As Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) (o que resta nos CS não USF) não têm equipa; 

responsabilizam sempre ―os outros‖ 

 Necessidade de replicar nas UCSP o espírito e organização USF 

 O módulo estatístico é fundamental para que a contratualização funcione 

 A fiabilidade do sistema de informação é um problema major 

 O ACES não tem capacidade de autonomia; perto da ARS tem menos autonomia do que quando existia a Sub-

Região: Recursos, Processos, Decisão 

 É necessário criar confiança nos ACES; sem isso não haverá mudança mas burocratização 

 A esperança reside no contrato-programa com a ARS 

DE de um ACES 

 No Modelo B os indicadores são mais finos 
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 Os RRE tinham um plano de acção que era negociado com a ARS. Nos RRE fez-se empiricamente o que a USF faz 

organizadamente e segundo modelos; a USF é a evolução natural do RRE; o modelo copia a prática do RRE 

 Criaram-se registos que não existiam (o dossier do utente) 

 A ARS não avaliava os resultados dos RRE; não entendeu o modelo nem estava preparada para isso 

 A contratualização e a autonomia das equipas nas USF só existem como modelo no Ministério da Saúde 

 Perigo: o não funcionamento informático; se não houver sistema de informação não há USF 

 Se os ACES não funcionarem não é possível a sobrevivência das USF 

 O ACES está a andar para trás. 2009 deveria ter sido um ano de instalação para os ACES e não foi 

 Falta estratégia ao ACES: desenho do impacto que quer ter na população que serve 

2. INTERPRETAÇÃO GLOBAL 

O aspecto porventura mais saliente diz respeito aos ACES. Avulta o receio por parte dos Coordenadores das USF quanto às 

possíveis disfuncionalidades resultantes da introdução deste novo escalão intermédio. Por um lado, reconhece-se que as 

ARS não podiam contratualizar directamente com as USF dado o seu elevado número mas, para que a descentralização seja 

de facto operacional, haveria que conferir autonomia financeira efectiva aos ACES. 

O discurso dos contratantes (agentes de contratualização) é, todavia, duma forma geral, mais moderado, centrado nas 

vantagens do processo e atribuindo algumas das falhas apontadas pelos contratualizados à escassa experiência acumulada. 

Por seu turno, os contratualizados não põem em causa a bondade do modelo, mas apontam problemas não apenas devidos 

a falhas episódicas corrigíveis com a experiência e prática, mas também a insuficiências de carácter mais estrutural com 

implicações no próprio modelo de contratualização. 

Um exemplo de condição necessária para o êxito do modelo e que actualmente apresenta insuficiências graves é o sistema 

informático. 

Muitas outras observações, porventura mais locais mas sempre susceptíveis de observação mais generalizada, são 

assinaladas nas entrevistas. 

A título de exemplo: 

 Necessidade de clarificação quanto ao processo de responsabilização: se diz respeito apenas aos resultados e/ou 

aos processos 

 Maior transparência na fixação dos objectivos e indicadores, o que implicaria maior participação dos 

contratualizados 

 Maior agilização dos processos negociais mediante o reforço duma cultura de comunicação, visando a segurança 

psicológica e a confiança 
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 Cumprimento dos compromissos assumidos pela Tutela, nomeadamente no que se refere ao pagamento dos 

incentivos 

Não são todavia de subestimar pontos de vista que, embora minoritários, poderão constituir um sintoma premonitório. Por 

exemplo, quando se põe em causa a própria racionalidade do modelo, na medida em que é susceptível de introduzir 

conflitualidade na articulação com os Centros de Saúde. Ou mesmo quando se sugere que as USF não constituíram um salto 

qualitativo, mas antes um recuo na organização dos CSP. 

ANÁLISE CRÍTICA  

O sistema de saúde português recebeu na década de 90 as primeiras experiências inovadoras de gestão nos cuidados de 

saúde primários. Cerca de 30 anos depois, deparamo-nos com uma razoável questão: o que sabemos hoje? Mais ainda, o 

que se fez com o que se aprendeu? 

As unidades de saúde participantes do experimentalismo das últimas duas décadas serviram de laboratório às tentativas de 

implementação de modelos inovadores para a gestão dos serviços de saúde e para a contratualização, que iniciava assim 

um trajecto de aprendizagem. Resultam do estudo realizado pela equipa de investigação observações relevantes que 

evidenciam o entusiasmo e o optimismo dos profissionais e da organização perante as experiências desenvolvidas, mas 

também as consternações e preocupações que a sua implementação tem suscitado, principalmente no contexto de reforma 

a que actualmente se assiste. 

Importa, desde logo, ouvir os profissionais de saúde, principais actores dos serviços de saúde junto dos cidadãos. 

Relativamente às USF, a sondagem realizada pelo Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Universidade de Coimbra 

(Ferreira e Antunes, 2009a) revelou que os profissionais, de uma maneira geral, estão satisfeitos com a sua unidade como 

local de trabalho (política de recursos humanos, moral e recursos tecnológicos/financeiros). 

Já o estudo ―O Momento Actual da Reforma dos Cuidados de Saúde Primários em Portugal 2009/2010 – Questionário aos 

Coordenadores das USF‖ (Biscaia et al., 2010), desenhado para avaliar a satisfação com a evolução da reforma e o grau de 

desenvolvimento estrutural e organizacional de uma das suas unidades fundamentais – as USF, refere que 59,8% dos 

coordenadores estão satisfeitos ou muito satisfeitos. No entanto, 28% estão insatisfeitos ou mesmo muito insatisfeitos. Os 

mesmos respondentes referiram que os principais problemas a levantar junto da Ministra da Saúde pela USF-AN deveriam 

ser os sistemas de informação, a articulação com os ACES, as mobilidades dos profissionais, a contratualização ou questões 

remuneratórias, todas elas questões relacionadas com áreas na dependência das ARS e ACES. 

No mesmo estudo de Biscaia et al. (2010), foi relatado que 83,3% dos coordenadores considera que os profissionais da sua 

unidade estão satisfeitos ou muito satisfeitos, quanto à área do desenvolvimento organizacional e em relação à actividade 

das respectivas USF. As áreas assinaladas em que se poderiam registar melhorias para a optimização da actividade das USF 

foram uma maior autonomia funcional e financeira das USF, maior descentralização de competências das ARS para os ACES, 

melhor articulação entre todas as estruturas envolvidas nos cuidados de saúde primários, maior investimento nas infra-

estruturas e na governação clínica e melhores sistemas de informação, entre outras. 
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No que se refere à contratualização, 73,1% dos coordenadores consideram, no âmbito do mesmo estudo de Biscaia et al. 

(2010), que os mecanismos de contratualização são um estímulo para trabalhar com maior qualidade. No entanto, 49,6% 

consideram que as metas contratualizadas não foram discutidas e negociadas de forma equilibrada, 48,8% consideram 

mesmo que a contratualização não é uma negociação transparente e 71,2% que o sistema informático utilizado para a 

monitorização dos indicadores contratualizados é inadequado. 

Neste ponto de viragem nos CSP, e bem assim da contratualização, impõe-se a reflexão sobre o caminho percorrido, que de 

nada serve se não for útil na sustentação de novos modelos. Útil no pensar de novo, colhendo sempre os ensinamentos do 

passado. 

Por outro lado, a equipa de investigação pôde recolher testemunhos da realidade da implementação das diferentes 

experiências organizativas, podendo definir-se, de certo modo, uma linha entre o modelo ideal preconizado e o modelo que 

afinal se redesenhou e sobreviveu junto dos prestadores. 

Podemos facilmente retirar pontos positivos que as reformas quiseram trazer para os CSP e que obtiveram correspondência 

junto dos prestadores de cuidados. É o caso da autonomia técnica ou, dir-se-á talvez de forma mais correcta, do sentido de 

controlo, de pertença, de reconhecimento dos prestadores. Foi esse factor que mais motivou os profissionais na adesão ao 

Projecto Alfa, ao RRE ou às USF, a par do apoio que receberam da tutela para o desenvolvimento organizacional. Este é, 

aliás, um resultado coincidente com o encontrado no estudo realizado por Conceição et al. (2005), sobre as motivações dos 

profissionais na adesão aos Projectos Alfa. 

A autonomia organizacional é, na verdade, um aspecto fundamental para a reforma dos CSP e para a contratualização. A 

descentralização e a aproximação dos processos decisórios à comunidade e a quem mais está perto dela e a condução 

autónoma da organização dos cuidados pelos prestadores são um pilar sem o qual a contratualização não é sustentável. Não 

é possível exigir compromisso e responsabilização a quem não controla o seu caminho e as suas escolhas. A importância 

deste aspecto foi também extraída do estudo de Biscaia et al. (2010). 

Esta questão leva-nos a um dos aspectos que melhor se evidenciou ao longo do estudo e que é a preocupação com a falta 

de autonomia dos novos Directores Executivos de ACES para a contratualização, no que respeita a três vertentes cruciais: 

recursos, processos e decisão. Afinal, um dos aspectos mais marcantes, positivos e diferenciadores de uma reforma que se 

iniciou há mais de 20 anos, e que mais motivou os profissionais, não tem reflexo na reorganização dos CSP a que 

actualmente se assiste. Foi, com efeito, apontada a importância da existência de um nível intermédio de gestão, que seria 

personificado nos DE dos ACES mas que acabou por submergir. O poder decisório ―subiu‖, não ―desceu‖, tal como 

primeiramente idealizado. A necessidade de descentralização resulta também do já referido questionário aos coordenadores 

de USF conduzido por Biscaia et al. (2010). 

Outro factor motivacional para a adesão dos profissionais aos modelos experimentais foi a melhoria da qualidade dos 

cuidados de saúde que, aliás, constitui o objectivo último das reformas dos serviços de saúde. Este é, porém, um dos 

aspectos mais difíceis de medir, principalmente porque, numa lógica de simplificação, os primeiros indicadores 

contratualizados eram de processo. Não obstante, deverá referir-se que a sondagem conduzida por Ferreira e Antunes 

(2009b) revelou que os utilizadores estão, de uma forma geral, satisfeitos com a USF e 93,7% recomendá-la-iam a amigos. 
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No entanto, a questão da medição dos ganhos em saúde foi largamente apontada pelos entrevistados, incluindo elementos 

da tutela, não tendo recebido por parte da organização a atenção devida. Torna-se cada vez mais evidente a necessidade da 

inclusão de indicadores de resultado (outcomes), mais do que de produção (outputs). Os prestadores entendem já estar à 

altura de verem medidos os seus resultados. Sendo assim, é imperativo que o sistema consolide essa aprendizagem, 

fazendo-a reflectir no novo modelo. 

Ainda quanto à questão da qualidade dos cuidados, outro factor de grande consternação revelou ser o resultado 

discriminatório que a existência no mesmo ACES de USF e de CS (futuras UCSP) provoca, distinguindo os ―utentes USF‖ e os 

―utentes não USF‖. Com efeito, não é aceitável que existam, num novo enquadramento organizacional, ―utentes de 

primeira‖ e ―utentes de segunda‖, como têm sido apelidados, pelo que a resolução deste problema deveria ser prioritária. 

Por outro lado, podem identificar-se aspectos importantes que não têm encontrado na implementação das diferentes 

experiências organizativas a concretização ideal. É o caso inevitável dos sistemas de informação. Se as ferramentas de 

informação que têm vindo a ser desenvolvidas como suporte clínico melhoraram profundamente os processos de registo e 

recolha de dados, já o seu uso no apoio à gestão e a sua interoperabilidade são questões que não foram ainda revistas e 

melhoradas. Este é também factor de sustentação do modelo de contratualização, a que não tem sido dada atenção pela 

tutela, tal como notam de forma marcada os entrevistados. A simetria de informação e a fiabilidade dos dados são 

fundamentais para a concretização dos processos de negociação, monitorização, acompanhamento e avaliação e, mais do 

que isso, para a sua credibilização. 

Questionamo-nos também, por outro lado, por que razão as várias experiências organizativas nos CSP não tiveram 

continuidade e não foram alargadas a todo o território português. A investigação conduziu-nos a duas razões principais: 

ausência de liderança junto das equipas e descontinuidade das políticas de saúde, que têm obedecido em regra ao ritmo das 

eleições legislativas. Uma questão central e que revelaria a maturidade do sistema seria a capacidade de olhar para trás, 

reconhecer de forma imparcial o mérito das diferentes experiências, independentemente de quem lhes tenha dado impulso, 

e humildemente retirar delas ensinamentos para o futuro. De outro modo, de que valerá o trajecto empreendido até aqui? 

Existirá um modelo ideal de contratualização? Certamente que não. Mas fazer o que melhor se sabe é um ponto de partida 

meritoso. Experimentar e aprender é a obrigação que impende sobre a organização e sobre os prestadores.  

Neste contexto, os entrevistados revelaram vontade de saber mais e melhor, congratulando-se com acções formativas, que 

aceitariam até constituir uma forma de incentivo. Aliás, esta é uma questão há muito reconhecida por outros países, que 

têm organizadas diversas formas de apoio aos contratualizados e contratualizadores, como podemos constatar de forma 

mais evidente no Reino Unido. Impera, por isso, a necessidade de se estabelecer a formação como componente sine qua 

non de qualquer modelo de contratualização que se desenhe. Aliás, da formação contínua dos profissionais dependerá o 

efectivo desenvolvimento e implementação efectiva do modelo. Quanto a este aspecto, refira-se para reflexão o facto de a 

sondagem de Ferreira e Antunes (2009a) revelar que 95,6% dos inquiridos consideram que detêm formação adequada e de 

o questionário de Biscaia et al. (2010) resultar em 52,2% de coordenadores de USF satisfeitos com a formação que lhes foi 

dirigida nos últimos dois anos. Porém, neste último estudo, 27,8% dos coordenadores consideram-se insatisfeitos ou muito 

insatisfeitos com a formação, o que também é um dado significativo. 
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Por outro lado, foi muito referida a falta de competências e de recursos humanos qualificados. Os novos ACES reabsorveram 

muitos profissionais que há muitos anos trabalhavam nas sub-regiões, mas que, sendo competentes em trabalho 

administrativo, não estão preparados para a cultura de participação e de pró-actividade que se espera no novo modelo 

organizativo. Mais uma vez, a formação e a ―reabilitação‖ dos profissionais revela ser determinante para a efectivação da 

reforma que exige uma elevada capacitação e liderança organizacional. 

Importa ainda referir a questão também central da aprendizagem dos próprios prestadores ao longo deste percurso. É uma 

constatação quase empírica que as USF que vêm de Projectos Alfa e de RRE estão mais bem preparadas para processos 

mais sofisticados de negociação e de contratualização.  

No entanto, ressaltou de forma evidente que mais do que aprendizagem ou hábitos, as equipas que se apresentam em 

vantagem relativamente às congéneres que agora iniciam o seu percurso de contratualização caracterizam-se por uma 

especial motivação e entrega, por um espírito ímpar de equipa e de liderança. São, aliás, as equipas que aparentemente 

melhor se preparam para a mesa de negociações, concedendo tempo e dedicação à discussão interna prévia. E a 

organização reconhece-lhes, com efeito, processos de negociação mais interessantes e melhores resultados. Há quem, 

porém, acredite que bastará às novas equipas tempo para a interiorização desse espírito e hábitos de participação e de 

responsabilização. 

É, aliás, também tempo que se considera ser um factor necessário para a reorganização efectiva dos CSP. Tanto que se 

acredita ser este um momento de preparação, ―infra-estruturação‖ e interiorização dessa cultura nas pessoas e nas 

organizações, mais do que de uma efectiva implementação. Coexistem, com efeito, neste momento, profissionais e equipas 

com diferentes percursos e experiências de contratualização, com diferentes hábitos e formas de estar nas organizações e 

em diferentes fases de desenvolvimento organizacional. É necessário, em primeiro lugar, uniformizar a linguagem de 

contratualização e encontrar, na diversidade, um caminho indistinto partilhado por todos. 

O modelo de contratualização a consolidar pelo sistema e a interiorizar pelos profissionais há-de resultar do 

experimentalismo iniciado com o Projecto Alfa e com os Centros de Saúde nas Sub-Regiões de Saúde de Setúbal e do 

Alentejo. Resta à organização dar (re)início a um trajecto em que muitos profissionais voluntariamente se empenharam em 

dar forma, aproveitando generosamente o que todos aprenderam ao longo desse caminho. 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO ESTUDO DE CASO  

O SNS, inicialmente caracterizado por um modelo do tipo comando-controlo evoluiu, em diferentes etapas e de formas 

distintas, para um modelo contratual, que procura concretizar uma separação organizacional entre as funções de financiador 

e prestador de serviços. Este novo ciclo de contratualização na tradicional administração pública tem contribuído para uma 

melhor afectação de recursos face às necessidades em saúde e progredido para modelos mais custo-efectivos, com 

melhores desempenhos dos prestadores, em parte mediante a atribuição de incentivos institucionais e financeiros, sendo 

sustentados por instrumentos de monitorização, acompanhamento e avaliação. 

A contratualização de cuidados de saúde é já reconhecida como um instrumento estratégico essencial que, decorrendo de 

um planeamento regional das necessidades em saúde e da oferta adequada de serviços públicos, tende a criar incentivos ao 
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bom desempenho clínico e económico, a aumentar a acessibilidade sem prejudicar a qualidade dos cuidados, a promover 

uma maior responsabilização e transparência no sector e, simultaneamente, potenciar a obtenção de ganhos em saúde e 

uma melhoria generalizada da eficiência do sistema prestador.  

A contratualização nos CSP tem evoluído de forma significativa ao longo do tempo, ainda que seja nas organizações 

hospitalares que tem assumido um papel de maior destaque e um nível de desenvolvimento e um grau de consolidação mais 

significativo.  

Se algumas das experiências anteriormente referidas se constituíram como experiências organizacionais inovadoras que não 

reflectiam um processo de contratualização efectivo, já a partir de 1997, com a experiência no âmbito das agências de 

contratualização (1996-2000), a que se seguiram outras como a dos CS da Sub-Região de Saúde de Setúbal em 2003-2004, 

a criação do RRE, que vigorou entre 1999 e 2005, os CS das extintas Sub-Regiões de Saúde (SRS) de Beja e Évora desde 

2006 e, por fim, as USF, temos vindo a assistir a um processo gradual de desenvolvimento e adopção generalizada de 

mecanismos de contratualização. 

Estas experiências tinham por objectivo tentar ultrapassar alguns dos constrangimentos e limitações identificados ao nível da 

acessibilidade, utentes sem médicos de família, inadequação de horários e deficiente marcação de consultas, elevados 

tempos de espera, recurso à ―medicina defensiva‖ com elevada prescrição de Meios Complementares de Diagnóstico e 

Terapêutica (MCDT) e de Medicamentos (Portugal, MS, DGS, DSPCS, 2004).  

Por seu turno, a reforma dos CSP tem evoluído, em termos gerais, no sentido da integração de diversos aspectos 

inovadores, como o modelo organizacional aplicado às unidades prestadoras de cuidados e às unidades de gestão, a 

aplicação de um regime remuneratório associado ao desempenho dos profissionais, a metodologia utilizada para avaliação 

de candidaturas a unidades de saúde familiares, o sistema de contratualização desenvolvido, a avaliação e monitorização da 

prestação e da qualidade e um processo de acreditação (Nunes, 2007). 

Actualmente, encontramo-nos num período de expansão das USF e de reorganização da prestação em ACES, visando-se 

com este processo incrementar o acesso dos cidadãos à prestação de cuidados de saúde, potenciar os ganhos em saúde 

conseguidos pelas USF, melhorar a qualidade de cuidados e dotar o sistema de melhores estruturas de gestão. 

Com efeito, o Programa do XVII Governo Constitucional havia reconhecido os CSP como o pilar central do sistema de saúde, 

assumindo importantes funções de promoção da saúde e prevenção da doença, prestação de cuidados curativos e de 

reabilitação, bem como de ligação a outros serviços para ficar assegurada a continuidade dos cuidados. O programa 

proposto pelo XVIII Governo Constitucional (2009-2013) visa incrementar esta reforma para que, até 2013, as USF 

abranjam todo o território nacional. Como pode ainda ler-se no referido programa, serão também decisivos para a 

consolidação da reforma a criação de UCC, abrangendo cuidados domiciliários integrados para idosos e outros serviços de 

base comunitária e a criação e estruturação das USP, essenciais para a articulação dos programas de saúde e da 

componente de promoção da saúde com os cuidados personalizados em todos os ACES. 
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O modelo de contratualização foi sofrendo, assim, uma evolução paulatina no tempo, como, aliás, se impõe a novas 

abordagens organizacionais que, implementadas ao longo de um percurso de aprendizagem, vão adquirindo elementos que 

as aproximam da melhor configuração, ainda que dificilmente atinjam o patamar idealizado. 

O trabalho de investigação realizado identificou, com efeito, um percurso gradativo de aprendizagem, tanto do lado da 

organização como do lado da prestação de cuidados, que contribui para se olhar hoje para o modelo de contratualização 

com maior clareza, em relação às falhas do passado, e com maior clarividência em relação ao futuro que agora se inicia, 

com a actual reconfiguração dos CSP. Se o actual modelo de contratualização beneficia das anteriores experiências e da 

aprendizagem dos diferentes actores, tendo estas contribuído para o seu aperfeiçoamento, também algumas das suas 

antigas fraquezas permanecem, não tendo sido corrigidas. 

Sendo assim, poderá concluir-se que, na verdade, as unidades de saúde com um passado mais ou menos recente de 

contratualização apresentam uma situação de vantagem em relação às menos experientes, que a tutela também foi 

recebendo ensinamentos resultantes da experimentação e que todas as iniciativas desde a década de 90 contribuíram para 

o aperfeiçoamento do modelo.  

Porém, pouco foi consolidado no modelo que actualmente permanece em vigor, mantendo-se as mesmas falhas e as 

mesmas ameaças, identificadas essencialmente no plano dos recursos humanos e, acima de tudo, nos sistemas de 

informação e na sua interoperabilidade.  

De todo o modo, constatamos que o modelo tem evoluído de forma gradual, não sendo contestado na sua teorização. No 

entanto, a estrutura e os mecanismos adoptados para a sua consolidação não são isentos de dificuldades intrínsecas, como 

as anteriormente referidas, que urge ultrapassar. 
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CENÁRIOS FUTUROS PARA O PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO EM CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 

V. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Na fase 4 e 5 do projecto, a equipa de investigação propôs-se explorar as diferentes experiências organizacionais inovadoras 

e os diferentes processos de contratualização já implementados em Portugal, designadamente, o dos CS, o Projecto Alfa, o 

RRE (1999/2005) e, mais recentemente, o das USF (2005/2008), para o que elegeu o estudo de caso como estratégia de 

investigação. Pretendeu-se, através desta metodologia, responder às questões: De que forma e por que motivo o sistema 

tem interiorizado a aprendizagem resultante das sucessivas iniciativas de contratualização? Em que medida se pode 

considerar que o processo se acha adquirido ou, pelo contrário, ainda em fase de consolidação? 

Tendo por base o relatório de estudo de caso, pretendeu-se delinear uma visão de ―Contratualização em Cuidados de Saúde 

Primários em 2015‖.  

Para equacionar os principais domínios de incerteza, procedeu-se à realização de exercícios de cenarização para o que se 

revelou importante estudar as determinantes da evolução dos CSP, nomeadamente as componentes mais directamente 

relacionadas com a contratualização ou ―quase-contratualização‖, entrar em linha de conta com o modelo em fase de 

implementação nos ACES, e procurar antecipar aquilo que são as principais tendências neste âmbito, num horizonte 

temporal de 5 anos. 

O trabalho realizado incluiu: 

i. Pesquisa documental 

ii. Entrevistas semi-estruturadas a informadores chave em áreas relacionadas com os Cuidados de Saúde Primários, 

nomeadamente, na vertente do planeamento em Saúde e modelos de gestão e contratualização) 

iii. Utilização de uma abordagem dedutiva de forma a identificar as forças motrizes de mudança.  

iv. Realização de três Brainstormings para a exploração, síntese e construção dos cenários futuros. 

 

Para uma melhor compreensão, o presente capitulo será organizado em duas partes: 

 

Na primeira parte, procedeu-se à descrição da metodologia da cenarização, ou na expressão original de Wack (1985a) 

―Scenario Planning‖, para o que realizámos uma revisão bibliográfica extensiva. De seguida, descrevemos a aplicação da 

técnica e apresentamos os resultados. 

A segunda parte contempla a construção e exploração dos cenários futuros que, partindo do foco estratégico, inclui as 

causas, implicações e acções estratégicas identificadas pelos peritos, visando-se a criação de objectivos de longo prazo e 

reflectir sobre o nível de risco adequado à evolução do processo de contratualização em CSP.  
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VI.  METODOLOGIA DA CENARIZAÇÃO 

Deparamo-nos todos os dias com a necessidade de tomar decisões e muitas delas envolvem repercussões no futuro.De 

facto, aquele que prevê as tendências e actua de forma pró-activa tem hipóteses acrescidas de sucesso face aos seus 

concorrentes.  

Faz parte da condição humana querer saber o que irá acontecer no futuro. Serling, 2002, citado por Scearce e Fulton 

(2004), afirma que 

“Futurism is an art of reperception. It means recognizing that life will change, and it suggests how 

and why. It shows that old perceptions have lost their validity, while new one are possible.”   

Ao nível da gestão das organizações, os decisores, perante situações de incerteza real e alternativas múltiplas, reagem 

muitas vezes pela negação ou marasmo, impossibilitando o crescimento e a capacidade de mudança. Com efeito, à medida 

que as organizações procuram replicar os parâmetros do antigo modelo, ao invés de adoptarem uma experiência inovadora, 

impedem a maturidade e um crescimento orientado. No limite, os decisores poderão reconhecer aberta ou implicitamente o 

nível de incerteza, porém, são incapazes de tomar decisões relacionadas com o futuro (Star e Randal, 2007). 

Tendo em vista a compreensão destas incertezas foi surgindo, ao longo da história, a necessidade de criar ferramentas que 

as gerissem e predissessem o futuro. Neste sentido, Wack (1985a e 1985b), pioneiro no planeamento de cenários futuros, 

afirma que os cenários são uma abordagem para reflexão sobre o futuro, através da focalização nas incertezas críticas 

enfrentadas pelos gestores na tomada de gestão estratégica.  

O mesmo autor refere que o problema da previsão não reside no facto desta poder errar, mas, sim, o facto de ser 

relativamente precisa. As previsões são construídas tendo como pressuposto que o mundo de amanhã será relativamente 

parecido com o actual. Neste sentido, elas apresentam bons resultados na maioria das situações. No entanto, o problema 

que se levanta é que as previsões tenderão a falhar exactamente nas alturas em que mais são precisas. 

O planeamento estratégico com a utilização de cenários prospectivos foi idealizado por Pierre Wack, da Royal Dutch/Shell, 

no início dos anos 70. Este seu trabalho, baseado na tese de desenvolvimentos de cenários do futurista Herman Kahn, 

ajudou a Shell nas crises de petróleo, permitindo que a empresa transformasse uma ameaça em oportunidade e, assim, 

conseguisse obter maior sucesso face às concorrentes. 

Seguindo o pensamento de Wack e Schwartz3 (1991), os cenários são como histórias que narram o que poderá acontecer no 

futuro e que podem ajudar a reconhecer e adaptar os factores de mudança no nosso ambiente presente. Adicionalmente, 

também salienta que os mesmos são instrumentos úteis para contextos em que a planificação estratégica requer uma 

perspectiva de longo prazo e em que as incertezas em jogo são tanto de natureza qualitativa, como quantitativa. 

                                                 

3 Schwartz foi um dos co-fundadores da Global Bussiness Network em 1987. 
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Van der Heijden  (1996), que formalizou o trabalho desenvolvido por Wack e Schwartz, distingue o papel do planeamento 

por cenários da mera previsão, afirmando que a gestão utiliza os cenários para testar propostas estratégicas, com o 

objectivo de encontrar meios para as aperfeiçoar e torná-las mais adequadas e robustas, face aos futuros que podem 

acontecer. Neste sentido, a cenarização, enquanto abordagem prospectiva, pode utilizar as previsões. Contudo, os conceitos 

não se confundem. Enquanto que as previsões são meros instrumentos de tomada de decisão, os cenários são instrumentos 

para o desenvolvimento de políticas. 

Neste contexto, a Global Business Network (GBN), cujos membros foram pioneiros no planeamento de cenários, contribuiu, 

na década de sessenta, para a disseminação de um método para antecipar o futuro, tendo experimentado com sucesso na 

década de noventa na África do Sul a metodologia que ficou conhecida como o Scenario Thinking (Scearce e Fulton, 2004). 

O Scenario Thinking ou metodologia da cenarização, como passaremos a designar, é utilizada para o desenvolvimento da 

nossa capacidade para compreender e gerir a incerteza, testando as mentalidades, crenças e desafios e criando novas 

fontes de progresso e de um futuro melhor (Scearce e Fulton, 2004).  

Esta metodologia é particularmente adequada para i) organizações sem fins lucrativos, cuja operacionalização esteja muito 

dependente de múltiplos actores dentro e fora do sector, ii) organizações que lidam com questões complexas e 

interdependentes, iii) organizações que gerem relações complicadas com os seus stakeholders e que tenham de desenvolver 

estratégias reflectivas sobre as necessidades (Scearce e Fulton, 2004). 

“Scenarios enable new ideas about the future to take root and spread across an organization – 

helping to overcome the inertia and denial that can so easily make the future a dangerous place” 

(Scearce e Fulton, 2004). 

A metodologia da cenarização é uma ferramenta largamente utilizada para auxiliar a gestão de situações de incerteza 

significativa. Um projecto de cenarização envolve uma série de exercícios onde equipas de gestão cenarizam de modo 

criativo e cooperativo as incertezas que uma organização enfrenta diariamente ou poderá enfrentar no futuro. O resultado é 

um conjunto de narrativas, usualmente três ou quatro, que descrevam diferentes opções futuras (Star e Randall, 2007).  

Tendo sido criadas e consideradas as alternativas futuras, as equipas de gestão estarão melhor capacitadas para enfrentar 

―a não actuação‖ e alcançar decisões sobre oportunidades de crescimento emergentes. Tendo em vista estes aspectos são 

articulados cenários estimulantes, os quais devem ser plausíveis, desafiar as equipas a ―think the unthinkable‖ (Star e 

Randall, 2007), antecipar imprevistos e ensaiar novas possibilidades, estruturando ou categorizando as escolhas-chave das 

organizações, no sentido de vislumbrar novas possibilidades desejáveis e a compreensão do ―porquê‖ e ―como fazer‖ 

escolhas estratégicas e realistas. 

Neste sentido, segundo Mintzberg, 1998, citado por Scearce e Fulton (2004), o pensamento estratégico é uma combinação 

da aprendizagem formal e informal, o qual necessita de forte capacidade crítica e intuição para analisar as mudanças do 

ambiente e produzir novas perspectivas, conhecimento aprofundado e catalisadores para a acção.    
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Analisando o conceito de cenário, este pode ser definido como um conjunto de histórias que desenvolvem possíveis futuros 

individuais, de uma organização, de uma nação ou mesmo do mundo. Contudo, não constitui em si mesmo uma previsão, 

mas, sim, uma história plausível e provocatória sobre as diferentes implicações que uma determinada questão pode originar 

fora da organização (como por exemplo, o ambiente político futuro, atitudes sociais, regulação e a força da economia 

(Scearce e Fulton, 2004). 

Saliente-se que os cenários não devem ser utilizados com o intuito de adivinhar, predizer ou prever o futuro. O objectivo 

passa por reduzir incertezas e orientar os decisores estratégicos sobre como construir o melhor futuro possível.  

The scenarios do not predict the future and do not prevent the unexpected from happening, they 

simply help institutions to be better prepared for unexpected events. For this reason, a sets of 

scenarios are defined to describe the possible futures not only one single scenario that can be 

considered the most likely to happen (Chirca e Constantin-Bala, 2008). 

Os cenários são concebidos e utilizados como um conjunto de histórias que captam uma panóplia de possibilidades futuras, 

boas ou más, esperadas ou inesperadas. Constituem-se, ainda, úteis para estimular o pensamento, no sentido da percepção 

das oportunidades e ameaças que o futuro possa reservar e sua ponderação cautelosa no processo de tomada de decisão 

no longo e curto prazo (Scearce e Fulton, 2004).  

Neste âmbito, a metodologia de cenarização representa, em simultâneo, um processo e uma tomada de posição. Com 

efeito, como processo, através do qual se desenvolvem os cenários utilizados para uma estratégia informada, torna-se um 

modo de pensar sobre a gestão da mudança e de exploração do futuro para uma melhor preparação (Scearce e Fulton, 

2004). 

 “Scenario Thinking is a platform for structuring dialogue around a lot of loose ideas, making 

choices clearer” (Ertel 2002 cit. por Scearce e Fulton, 2004). 

O  DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA 

O processo de cenarização inicia-se identificando as forças de mudança no contexto externo (como, por exemplo, a 

evolução das tecnologias ou mudanças de governo) que possam ter impacto na organização ou na direcção estratégica. 

Estas forças são combinadas de diferentes formas, visando criar um conjunto diverso de histórias que poderão surgir no 

futuro. Uma vez criados estes futuros, a próxima etapa passa por tentar imaginar como seria o percurso da organização ou 

comunidade em cada um desses futuros (Scearce e Fulton, 2004).  

Esta metodologia rege-se por três princípios orientadores: 

 Um primeiro princípio está relacionado com a concepção de uma perspectiva a longo prazo que, embora possa parecer 

um pouco tangencial às pressões mais imediatas de uma organização, permite adoptar uma abordagem mais pró-

activa e antecipada para resolução dos problemas mais profundos.  

 O segundo princípio incide sobre o esforço que deve ser feito para contrariar o pensamento de dentro (os factores que 

a organização pode controlar) para fora e passar a pensar de fora para dentro. Este último inicia com a ponderação 
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sobre as alterações externas que poderão, ao longo do tempo, afectar o nosso trabalho – um desenvolvimento 

tecnológico, aparentemente irrelevante, pode demonstrar-se desvantajoso para a prestação de serviços, por exemplo, 

uma mudança geopolítica que possa introduzir necessidades sociais imprevistas.  

Figura 20: Ambiente Organizacional 

Fonte: Adaptado de Scearce e Fulton (2004) 

 

O anel exterior corresponde ao ambiente contextual (também designado macro ambiente), o qual abrange um amplo 

conjunto de forças motrizes (ou factores) externas como os valores sociais, geopolíticos, a governança (governance), a 

sustentabilidade e a tecnologia. O ambiente contextual, não controlado pela organização, condiciona no médio longo 

prazo e influencia a actividade e estratégias da organização. Já a envolvente contextual e o ambiente transaccional 

(este último composto pelos elementos que se envolvem mais de perto em transacções directas com a organização ou 

com o sector de actividade, por exemplo, clientes, fornecedores, entre outros) podem acabar por se confundir 

facilmente. No entanto, mostra-se necessário distingui-los, para que não sejam consideradas apenas as externalidades 

imediatas, mas também as mudanças no ambiente contextual, que muitas vezes não são convenientemente 

consideradas quando se planeia o futuro.  

O processo de cenarização inicia-se com a exploração dos desenvolvimentos externos do ambiente contextual e 

transaccional. Apenas se poderá considerar as implicações para a organização ou temática em estudo, após os cenários 

terem sido definidos com base na envolvente contextual. 

 Um terceiro e último princípio está relacionado com a introdução de múltiplas perspectivas em que opiniões diversas 

podem levar a uma melhor compreensão das próprias assunções, ou de outras, sobre o futuro. Esta análise permite 

explorar o que é conhecido e desconhecido sobre o futuro de uma organização, possibilitando uma caracterização 

sucinta das percepções de quem gere.  

 

Ambiente Transaccional 

Ambiente 

Contextual 
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Assim, a concepção dos cenários deverá ter como ponto de partida a descrição do que é conhecido sobre o futuro. 

Posteriormente, após exploradas as questões demográficas, estruturais e comportamentais, deve ser analisado o que é 

desconhecido, incognoscível e as percepções definidas num futuro exercício.  

No seguimento de um processo analítico rigoroso, para articular o conjunto de incertezas que a organização poderá 

enfrentar e todos os resultados relevantes, são concebidas narrativas plausíveis, que permitem uma exploração cuidadosa 

dos riscos e oportunidades futuras. Deste modo, devem ser concebidos vários cenários futuros que permitam não apenas 

uma exploração mais completa sobre o percurso das incertezas, mas também que ajudem a evitar o elemento surpresa e 

suavizem a transição para a sustentabilidade, no longo termo. 

“(…) scenarios are intended to provoke the imagination and provide a more comprehensive view of 

risk, so that the results can be embedded in critical strategic decisions. (…)” (Randall e Ertel, s.d.) 

De acordo com Scearce e Fulton (2004), as aplicações da metodologia de cenarização versam tipicamente em 4 categorias 

gerais:  

(1) Definição de uma direcção estratégica 

Os cenários podem ser utilizados para vários níveis de desenvolvimentos da estratégia: tomar uma decisão sobre 

uma questão estratégia específica, definir uma agenda estratégica a alto nível, criar uma plataforma para uma 

conversação estratégia contínua e avaliar os riscos e oportunidades, explorando como os factores complexos podem 

gerar ambientes diferentes com os quais nos podemos deparar. Também podemos utilizar o processo de 

cenarização para testar a actual estratégia, alterar a teoria ou a visão sobre os múltiplos futuros, ensaiar o que seria 

necessário para ser bem sucedido nos diferentes ambientes. 

(2) Promoção de uma acção arrojada 

A cenarização pode ser utilizada para colocar a organização numa acção catalisadora e inovadora. Esta acção é 

realizada através do ensaio de diversas possibilidades provocadoras futuras – com cenários desejáveis, que 

gostaríamos de ajudar a construir e cenários sombrios, que criam um sentido de urgência. Muitas vezes, a 

tendência do grupo de trabalho afasta-se do exercício de cenarização com a constatação de que o status quo não é 

sustentável e, em alguns casos, torna-se claro que esse mesmo status quo leva a consequências não planeadas e 

indesejáveis.  

O método da cenarização capacita as organizações sem fins lucrativos, no sentido de clarificar as áreas/problemas 

que, muitas vezes, são incontroláveis ou demasiado complexos e abrangentes para serem solucionados apenas por 

uma única organização, onde podem ou não influenciar/agir. 

(3) Aceleração do processo de aprendizagem colaborativa  

Os cenários podem, ainda, constituir uma poderosa plataforma para explorar em conjunto um tópico de interesse 

comum, organizando o que é conhecido e não controlável. Um importante resultado desta aprendizagem 

colaborativa prende-se com a introdução de novos conhecimentos e perspectivas que possam conduzir o grupo à 

descoberta de soluções inimagináveis. São assim criadas um conjunto de assunções que permitem estratégias e 

tomadas de decisão informadas. 

(4) Alinhamento e visão 
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O processo de cenarização pode ajudar a construir relações, criando um espaço para partilhar e dar voz a diferentes 

perspectivas; construir um alinhamento e facilitar o desenvolvimento de uma visão partilhada para o futuro. 

Esta metodologia é um instrumento poderoso porque resulta quase sempre num entendimento profundo partilhado 

da resolução de um problema público ao nível das potencialidades, barreiras, oportunidades e imprevistos. Quando 

se está perante um grupo diverso, este entendimento partilhado pode ajudar a que vozes divergentes encontrem 

soluções colaborativas e pontos de vista comuns. Adicionalmente, em relação a recomendações a alto nível para 

uma acção pública, o alinhamento de cenários também pode resultar numa consciencialização acrescida sobre uma 

determinada questão, relações ou colaboração entre os participantes.  

 
Como já se deixou referido, a metodologia da cenarização ajuda à mudança organizacional. Esta mudança não poderá 

acontecer sem que haja uma aprendizagem organizacional. No entanto, esta é quase sempre complexa. Para que se possa 

verdadeiramente assimilar e agir sobre o conhecimento das respectivas implicações que emergem do processo de 

cenarização, a organização ou grupo deverá estar muito motivado para aprender. Assim: 

 

 Deverá haver uma abertura para ouvir múltiplas perspectivas e assunções comummente presentes. Introduzindo várias 

perspectivas sobre o futuro, o processo de cenarização pode desafiar as actuais assunções e permitir o alinhamento 

das perspectivas da organização no futuro considerando as mudanças do ambiente. 

 Deverá haver um posicionamento para a mudança. A organização necessita possuir ímpeto para a mudança, interna e 

externa, de modo a tornar a aprendizagem dos cenários expressiva e uma posterior acção sobre os mesmos. 

 O líder do processo deverá estar bem posicionado. Para realizar um processo de aprendizagem e agir em 

conformidade, o líder deverá ser credível e um facilitador. 

 Deverá existir um compromisso para disponibilizar os recursos necessários. O processo de cenarização implica tempo e 

dinheiro. Para que esse desenvolva uma reflexão extensiva e o diálogo, os decisores deverão estar preparados para 

disponibilizar um período de tempo significativo. 

 

Para determinar se o processo de cenarização é uma ferramenta adequada para a resolução do problema utiliza-se, por 

exemplo, a técnica da ―Árvore de Decisão‖ (vd. Figura infra): 
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Figura 21: Representação da árvore de decisão 

 

 

Fonte: Scearce e Fulton (2004) 

Em suma, a metodologia da cenarização é ideal quando utilizada i) para gerir uma estratégia, para a qual a solução é pouco 

clara; ii) quando operamos em ambientes muito incertos; iii) se existe apoio da liderança para o processo da cenarização; iv) 

se a organização está aberta à mudança e ao diálogo e; v) quando há a capacidade para reunir os recursos necessários para 

uma iniciativa com sucesso. 

Segundo Scearce e Fulton (2004), o planeamento do processo de cenarização deverá considerar: 

 A utilização do processo básico ou de uma variação 

 Dependendo do objectivo pretendido, a metodologia de cenarização poderá representar um exercício único que apenas 

aborda tenuemente a questão ou um processo de cinco fases, que implica o envolvimento de todos os stakeholders e 

resultados numa agenda estratégica compreensiva.  

 O período de planificação da metodologia cenarização 

 Idealmente o processo de cenarização nunca termina. Os cenários criam uma plataforma para o estabelecimento, 

através do diálogo, de um modo de aprendizagem contínuo. Contudo, o investimento inicial do processo é variável, 

pois, no caso da versão expandida das cinco fases do processo, implica uma investigação aprofundada e um 

Incerteza moderada a elevada 

Que tipo de problema ou desafio necessita 
ser solucionado? 

Qual o nível de incerteza que existe em 

relação às questões-chave? 

A organização está aberta à mudança? 

A organização está aberta ao diálogo? 

O Grupo possui os requisitos necessários: 
- Um líder credível para o processo e que 
assuma a responsabilidade pelos resultados;  

- Tempo para dedicar ao projecto e;  
- Recursos para facilitação externa e suporte 

(por ex., entrevistas e investigação) 

 

 

Iniciar Metodologia da Cenarização 

Se a organização estiver a passar por uma 

situação de crise e não for urgente uma 
conversação reflectiva sobre a potencial mudança, 
a metodologia de cenarização poderá não ser 
adequada. 

Se a liderança desejar (ou necessitar) manter o 
status quo, a metodologia de cenarização poderá 
não ser adequada. 

Se não tem a certeza que consegue reunir todos 
os recursos. 

Se o nível de incerteza é muito baixo e o 

resultado predeterminado, a cenarização poderá 
ajudar pouco. Será mais adequado utilizar 
ferramentas para a melhoria contínua.  

Se o problema e a solução são claros, não utiliza a 
metodologia de cenarização. No entanto deverá 
acautelar que as soluções não são sempre tão 

directas, como originalmente pareciam ser. Um problema, claro ou não, 
sem solução explícita 

Incerteza reduzida 

Não 

Não 

Problema e solução  

Não 

Sim 

Sim 

Sim 
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investimento de tempo significativo (nunca inferior a alguns meses e por vezes superior a um ano). Noutros casos, uma 

conversa formal sobre a construção de cenários poderá realizar-se em meio-dia ou em algumas horas. 

 Actores envolvidos 

 A escolha dos participantes depende do resultado pretendido. Na maioria dos casos devem ser consideradas três 

categorias de participantes: decisores; diferentes níveis de representantes no seio da organização e; pessoas fora da 

organização que possam contribuir para novas ou diferentes perspectivas. Independentemente do resultado, é 

essencial assegurar a representação das perspectivas consideradas pelo grupo ou organização. Perante um projecto 

que inclua um elemento do sector público, considerar diferentes perspectivas é um factor crítico e a abordagem deverá 

sempre ―(…) encoraje stakeholders engagement, not to do it behind closed doors‖ (Scearce e Fulton, 2004). 

 Do mesmo modo, a introdução de elementos exteriores será quase sempre benéfica, pois motiva a introdução de novas 

ou controversas perspectivas na organização. Isto porque a estrutura do cenário, a qual incide no ambiente e não na 

organização, vai permitir um espaço neutro para explorar pontos de vista contraditórios. As perspectivas exteriores 

podem ser integradas no processo de várias formas: nas entrevistas iniciais, convidar pessoas exteriores para participar 

no desenvolvimento de cenários ou questioná-los de forma a obter o feedback sobre os cenários. Na escolha destes 

elementos, deverão ser consideradas várias áreas com a habilidade particular no pensamento no longo prazo e para 

determinar padrões no ambiente. Estes especialistas deverão ser altamente criativos e ter capacidade para desafiar as 

suas próprias assunções. 

 Necessidade de um moderador/facilitador externo 

O moderador/facilitador de cenários deverá ser capaz de assumir um papel mais subjectivo nas várias fases do 

processo. A sua responsabilidade passa por motivar o grupo a pensar no longo prazo, analisar questões complexas e 

considerar um vasto conjunto de incertezas num ambiente externo. Se os participantes se centrarem numa área de 

mudança em particular, como, por exemplo, os desafios económicos e reguladores, o papel do moderador/facilitador 

deverá ser o de encorajar o grupo a considerar outras incertezas como as questões sociais e tecnológicas. 

 

Esta figura é recomendada quando um processo envolve um processo de diálogos complexos com muitos stakeholders 

e caso sejam incluídas múltiplas perspectivas, ou se trate de um processo de cinco fases. No caso de um exercício 

único, poderá ser benéfico utilizar um moderador/facilitador interno. 

 

 Que recursos serão necessários? 

No início do processo de cenarização, enquanto se clarifica o objectivo do exercício e a natureza dos desafios que 

queremos ver resolvidos, devem ser decididos que recursos – dinheiro, tempo, contactos, pessoas – serão necessários. 

Assim, numa primeira fase, deve analisar-se quais os recursos disponíveis: verba dedicada à iniciativa (instalações, 

honorários para participantes convidados, despesas do workshop, alimentação, viagens); acesso ao facilitador 

interno/externo para liderar o processo; período de tempo que pode levar o processo ou disponibilidade de quem irá 

liderar o processo; disponibilidade de instalações e recursos materiais.  

FASES DA METODOLOGIA DA CENARIZAÇÃO  

Como já referido, a metodologia de cenarização, segundo Scearce e Fulton (2004), pressupõe cinco fases: 
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Figura 22: Fases da metodologia de cenarização 

 

Fonte: Scearce e Fulton (2004) 

1. PRIMEIRA FASE: ORIENTAÇÃO 

O objectivo nesta fase é clarificar a questão em causa e utilizá-la como um elemento de orientação nas restantes quatro 

fases. 

O processo inicia-se através do conhecimento dos desafios que a organização ou comunidade enfrenta e por identificar 

assunções, de decisores em particular, sobre a natureza dos desafios e como estes irão desempenhar um papel no futuro. A 

forma mais efectiva para abordar estas questões passa por questionar os decisores e outros stakeholders através de 

entrevistas estruturadas. 

Antes das entrevistas deverá ser definido um período temporal do processo de cenarização (embora este possa ser 

redefinido após a análise das entrevistas). Os cenários desenvolvidos para informar a estratégia organizacional são, na sua 

grande maioria, definidos para um período entre 5 a 10 anos.  

Mas, que questões devem ser colocadas? As questões abertas sobre os seus ambientes internos e externos são muitas 

vezes a melhor forma para expor assunções subjacentes e iniciar um diálogo focado no futuro. Exemplos: Se quisesse ver 

respondida alguma questão sobre os próximos ―x‖ anos, o que quereria saber? O que considera estar predeterminado para 

os próximos ―x‖ anos? Se analisasse ―x‖ anos atrás e tivesse de falar sobre um fracasso da sua organização, qual seria a 

história? Porquê? Quais são as questões/decisões estratégicas mais importantes para a sua organização no horizonte 

imediato? Como gostaria que fosse o seu legado? Quais seriam os seus receios? E as suas aspirações? 
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Uma vez obtido um maior conhecimento sobre a natureza dos desafios, questões e assunções subjacentes, estamos 

preparados para estruturar a questão ou problema em causa que orientará o processo. Quando é concebida a questão 

central, esta deve ser o mais objectiva possível e estar de acordo com o período temporal definido. 

2. SEGUNDA FASE: EXPLORAÇÃO  

Nesta fase, serão exploradas as ―forças motrizes‖ que poderão moldar a sua questão central. Estas são forças de mudança 

fora da organização que irão definir as dinâmicas futuras nos caminhos previsíveis e imprevisíveis. As forças motrizes 

incluem factores internos próximos do ambiente transaccional, como os desenvolvimentos relacionados com os stakeholders 

ou a comunidade e mudanças no ambiente contextual – social, tecnológico, económico, ambiental e político.  

Utilizando a técnica de brainstorming para conceber a lista de forças motrizes, deve olhar-se para além das pressões que 

dominam, numa base diária, a nossa mente e o nosso trabalho e procurar as forças que, no ambiente contextual, podem ter 

um impacto inesperado. 

De acordo com Chauvet (1995), o brainstorming caracteriza-se por ser uma reunião de grupo em que novas ideias são 

recolhidas, sendo assegurada a livre expressão dos participantes. O objectivo é maximizar o fluxo de ideias, a criatividade e 

a capacidade analítica do grupo.  

Segundo Osborne (1948), que desenvolveu este conceito em 1939,‖ (…) brainstorm means using the brain to storm a 

creative problem and do so in commando fashion, with each stormer attacking the same objective‖.  Ou seja, é um método 

através do qual um grupo tenta encontrar uma solução para um problema específico, criando uma lista de ideias 

espontâneas a partir do contributo destes elementos. 

As forças motrizes podem ser ou ―elementos predeterminados‖ ou ―incertezas‖. Os ―elementos predeterminados‖ são forças 

de mudança em que temos uma certeza relativa de que irão acontecer (por exemplo, cortes previsíveis nos gastos públicos). 

As ―incertezas‖ são forças motrizes imprevisíveis, tais como a natureza da opinião pública ou mudança dos valores sociais, 

que terão um impacto importante na nossa área de interesse. Por exemplo, uma incerteza óbvia para uma organização que 

presta serviços de saúde é o papel que o Estado desempenhará nessa área:‖ O papel do governo irá aumentar ou diminuir e 

em que áreas?‖ 

3. TERCEIRA FASE: SÍNTESE 

Nesta fase, as forças motrizes identificadas devem ser sintetizadas e combinadas para criar os cenários. Deve ser tomado 

em consideração que, provavelmente, serão identificadas inúmeras forças motrizes e que parte delas serão extremamente 

diferentes umas das outras. Além disso, apesar de todas as forças motrizes serem importantes, não o são de forma igual. 

Nesta fase, devem ser identificadas cinco forças motrizes de acordo com dois critérios: o grau de importância do problema 

ou questão e o grau de incerteza em torno das forças motrizes. 

O objectivo desta priorização é identificar as forças motrizes mais importantes e mais incertas para a questão principal. 

Estas forças são as ―incertezas críticas‖ e representarão a base dos cenários.  
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A forma mais simples e fiável para construir os cenários é através da representação das incertezas críticas sobre eixos que 

enquadram os pólos do que parece possível no período de tempo definido. Ou seja, verificar qual poderá ser o 

comportamento de cada variável para compor os cenários futuros (construção de um plano x, y que represente a 

importância vs. a incerteza). Estes eixos representam um contínuo de possibilidades, por exemplo, captar a incerteza sobre 

os sistemas de informação (vd. Figura infra): 

Figura 23: Exemplo de representação de eixo e respectivas evoluções opostas 

        

 

 

Posteriormente, os dois eixos podem ser cruzados, explorando quatro cenários possíveis para o futuro, com vista à criação 

da matriz do cenário (vd. Figura infra): 

Figura 24: Exemplo de matriz de cenário 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Devem ser combinadas as incertezas críticas para produzir histórias futuras credíveis e úteis. Os cenários devem representar 

um conjunto de alternativas futuras e não simplesmente o pior, o melhor e o mais provável.  

Escolhida a matriz, vamos encontrar os principais factores causais para cada cenário, os quais permitem perceber o que está 

na estrutura dos eventos e das tendências. Isto é, passamos dos eventos visíveis para as causas de fundo. 
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Para uma análise dos factores causais sistematizada deverá considerar-se o efeito de Iceberg (Van Der Heijen, 1996) 

representada na figura infra. 

Figura 25: Sistematização dos factores causais de acordo com o efeito Iceberg 

 
 

Adaptado de Van der Heijen (1996)  

Como já anteriormente referido, seguindo esta lógica, deve ser observada a parte visível do Iceberg, ou seja, os eventos, os 

quais ocorrem no ambiente do ―negócio‖ e que são observáveis. O planeamento dos cenários é concebido sob a premissa de 

que existe uma estrutura oculta para um evento (parte invisível). Para compreender a estrutura é necessário observar a 

relação entre as tendências. E uma vez compreendida a relação causal entre os eventos e as estruturas pode ser construído 

um modelo mental da evolução do ambiente do ―negócio‖. 

É, novamente, utilizada a técnica de brainstorming, em que para cada quadrante deve ser utilizado um máximo de cinco 

causas que, em conjunto, constituem o ponto de partida mais consistente para um cenário.  

Os eixos são observados individualmente em cada uma das evoluções opostas, como se pode observar na figura infra. 

Figura 26: Eixos em cada uma das evoluções opostas 
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4. QUARTA FASE: AGIR 

Uma vez identificados os principais factores causais para os 4 cenários, descreve-se brevemente a forma como eles se 

conjugam – criam-se os pilares para cada cenário, permitindo observar se os mesmos são muito divergentes entre si. 

Os cenários nesta fase são utilizados para informar e inspirar a acção. Um bom conjunto de cenários deverá permitir que a 

organização seja capaz de aprender, adaptar e agir de modo efectivo. A matriz final deverá ser a que, à partida, parece 

responder melhor ao foco estratégico.  

Durante este processo deve analisar-se: 

 se existe uma ideia chave em cada quadrante;  

 se as potenciais histórias em cada quadrante são diferentes e interessantes;  

 se cada quadrante é potencialmente plausível e expressivo;  

 se o conjunto de quatro cenários possíveis destacam o foco estratégico;  

 se o cenário apresentado representa o futuro;  

 que acções adoptaria hoje, para se preparar para esse cenário futuro e;  

 se as acções a adoptar terão um impacto negativo ou positivo. 

Como não sabemos que cenário se irá tornar realidade, devemos actuar compreendendo as implicações. Os padrões e 

conhecimento que emergem das implicações de cada cenário permitirão a criação de um conjunto de prioridades 

estratégicas que contribuirão para o progresso dos objectivos a longo prazo - agenda estratégica. Quando se define esta 

última, deve estar reflectido o nível de risco adequado à organização em causa. Por exemplo, uma estratégia baseada 

inteiramente em implicações que são verdadeiras em todos os cenários implicará um baixo risco. Pelo contrário, uma 

estratégia que aposte na evolução de um ou dois cenários, terá um risco mais elevado. 

Nesta fase, os cenários são utilizados para informar e inspirar a acção. Um bom conjunto de cenários deverá permitir que a 

organização seja capaz de aprender, adaptar e agir de modo efectivo.  

Para analisarmos as implicações e opções/acções aplica-se a técnica de brainstorming para cada um dos cenários. Deve ser 

questionado: ―O que podemos e o que devemos fazer?‖ 

Fraca Forte 

ENFRAQUECIMENTO 

Maior controlo 

FRACA Forte 

Maior controlo 

Enfraquecimento 
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Figura 27: Implicações e acções da agenda estratégica 

Implicações       Acções 

 

 

 

 

 

Quando o cenário está definido pode ser desenvolvido e passado para narrativa – histórias que iniciam no presente e 

terminam no futuro. Estas podem não ser necessárias para todas as situações. No caso de ser necessário partilhar os 

cenários com um grande número de pessoas que não possam ser envolvidas no desenvolvimento do processo, esta 

ferramenta é, na maioria das vezes, fundamental. Isto verifica-se, por exemplo, quando é necessário desenvolver cenários 

sobre questões gerais ou se existir a intenção de partilhar o processo de aprendizagem com os parceiros ou publicar os 

resultados da investigação para o público em geral. 

5. QUINTA FASE: MONITORIZAÇÃO 

A cenarização é um processo contínuo. Após a definição dos possíveis cenários deve contemplar-se uma fase de 

monitorização que, segundo Schoemaker citado por Gustke (2009), deve implicar uma actualização bianual. Quando emerge 

uma inovação, os cenários devem ser alterados em conformidade. Schwartz citado por Gustke (2009), recomenda que 

sejam dirigidas algumas questões a pessoas ligadas à área, como por exemplo se os cenários são plausíveis ou se existem 

outros mais importantes. 

Uma vez identificadas as implicações de todos os cenários futuros e os elementos predeterminados considerados críticos, 

podemos agir sobre os mesmos com a confiança de que estamos capacitados para tomar decisões informadas. No entanto, 

existirão indubitavelmente implicações sobre as quais não se agirá, pois estas podem condicionar a evolução de um futuro 

numa determinada direcção. Adicionalmente, também poderão existir importantes forças motrizes que, embora sejam 

presentemente incertas, possuem um potencial para se transformarem em certas ou predeterminadas. 

Poderá, ainda, ser útil a criação de um sistema de monitorização para identificar e acompanhar alguns indicadores que 

assinalem se um determinado futuro está a concretizar-se. 
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VII.  APLICAÇÃO DA METODOLOGIA ADOPTADA E APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS  

NOTAS PRÉVIAS 

Tendo como objectivo a exploração e compreensão dos diferentes cenários futuros para um processo de contratualização 

efectivo nos cuidados de saúde primários em 2015, foi aplicada a metodologia de cenarização, com respectiva apresentação 

dos resultados obtidos.  

As diferentes sessões envolveram a participação de onze peritos. No quadro infra, encontra-se a descrição do perfil de cada 

um dos peritos. 

Quadro 31: Caracterização de peritos  

Como material de apoio foi utilizado o suporte electrónico DSS-PRO (Decision Suport System), o qual tem como objectivo 

controlar todo o desenvolvimento da sessão, uma vez que permite criar sessões (em formato de questionário), submeter 

votações, ordenações, reformular respostas submetidas e visualizar, em tempo real, as respostas dos participantes. 

Complementarmente, optou-se pela utilização de um Flichart e folhas de papel A4 com desenho dos eixos e da matriz, para 

facilitar a visualização dos resultados e agilizar os trabalhos. 

Cada um dos peritos envolvidos teve disponível um PDA (Pocket Digital Agenda), onde surgiram sucessivamente as questões 

colocadas pela equipa de investigação e onde foram registadas as respectivas respostas, quer de modelo de escrita, quer 

através do modelo de selecção das respostas. Procedeu-se, ainda, à distribuição de folhas de papel A4 com desenho dos 

eixos e da matriz, onde foram analisados os comportamentos de cada factor chave ou força de mudança, as suas evoluções 

opostas, definida a matriz do cenário e efectuado o registo da informação pertinente para o desenrolar da sessão. 

Para a concretização da segunda, terceira e quarta fase da metodologia (Exploração, Síntese e Actuação) foram realizados 

diversos brainstormings.  

A primeira técnica de brainstorming  foi aplicada para a identificação do conjunto de forças motrizes, de acordo com o foco 

estratégico apresentado pela equipa de investigação (1ª fase Orientação). Posteriormente, foram realizadas duas votações 

Sexo Profissão Região Funções à data da experiência 

M Médico Algarve Director do Laboratório Regional de Saúde Pública  

M Médico Norte Director Executivo do ACES  

M Médico  Director Executivo ACES  

F Médico LVT  Director Executivo ACES  

F Médico Norte Coordenadora USF  

M 
Médico 
DE 

Norte Director Executivo do ACES  

M Enfermeiro  
Coordenador do Observatório da Ordem para os CSP e Presidente do Conselho Regional e do 
Conselho Directivo da Ordem   

F Enfermeira  Coordenadora do sector de Enfermagem na USF  

M 
 

Vogal executivo  Vogal executivo de um Centro Hospitalar  

M DE  Director Executivo do ACES  

F Gestora  Director Executivo do ACES  
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para que fossem definidas as cinco forças motrizes mais importantes. A partir destas, foram decididas as sua evoluções 

opostas e construída a matriz do cenário, tendo sido ainda atribuídos diferentes nomes a cada um dos quatro cenários 

futuros. 

Uma segunda e terceira técnica de brainstorming foram aplicadas para a identificação dos factores causais em cada um dos 

eixos da matriz do cenário e para a concretização das implicações e acções estratégicas para cada um dos cenários. 

A partir dos resultados obtidos, a equipa de investigação construiu as narrativas referentes aos quatro cenários futuros 

delineados pelo grupo de peritos. 

Por último, foi efectuada uma análise dos resultados e respectivas conclusões. 

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS  

1. PRIMEIRA FASE: ORIENTAÇÃO 

Uma vez que a equipa de investigação adquiriu um maior conhecimento sobre a natureza dos desafios, questões e 

assunções subjacentes, foi estruturado o foco estratégico que orientou o processo de acordo com o período temporal 

definido para 5 anos.   

No quadro infra encontra-se definido o foco estratégico, para um processo de contratualização efectivo nos Cuidados de 

Saúde Primários em 2015.   

Quadro 32: Foco estratégico definido, para processo de contratualização efectivo nos CSP em 2015 

Reformas de Saúde 

Recursos humanos e competências 

Autonomia técnica/ financeira/gestionária 
Processo de liderança participado 

Implementação organizacional (o tempo e o ajuste que implica e o facto de poder influenciar os 
processos de contratualização, bem como os custos associados)  

Planeamento 
Negociação (processos impositivos, transparência e rigor) 

Monitorização 
Avaliação (resultados em saúde - outcomes)  
Interfaces  

Aprendizagem/maturidade organizacional  
Gestão participada por objectivos (contratualização interna) 

Modalidades de pagamento (quantidade de trabalho e qualidade da prestação) 
Sistema de consequências (incentivos e penalizações)  

Sistemas de informação 

SEGUNDA FASE: EXPLORAÇÃO  

Nesta fase, foram exploradas as forças motrizes de mudança. Para esse efeito, foi solicitado aos peritos que, em grupos de 

três elementos, se debruçassem, durante cerca de 20 minutos, sobre o foco estratégico identificado pela equipa de 

investigação.  
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Privilegiou-se o recurso à técnica de brainstorming para que fossem identificadas as cinco forças motrizes de mudança, de 

acordo com o grau de importância e o grau de incerteza do problema ou questão. Posteriormente, as ideias foram 

introduzidas nos PDA e apresentados os respectivos resultados. No quadro infra, são apresentados os resultados iniciais.  

Quadro 33: Ideias chave do foco estratégico, resultantes da técnica de brainstorming 

Reforma da saúde /opções políticas 

Sistema aprendizagem orientado para a qualidade 

Sistemas de Informação 

Maturidade organizacional 

Resultados em saúde 

Sistema consequências 

Autonomias 

Negociação 

Sistema de consequências, orientado para estratégia 

Sistema de informação robusto 

Planeamento em Saúde 

Lideranças 

Envolvimento dos clientes internos e externos 

 

Após a presentação dos resultados, seguiu-se uma discussão, com duração de 20 minutos, para clarificação, reformulação e 

eliminação de ideias repetidas e nova visualização de resultados. Posteriormente, foi realizada uma votação para selecção 

das cinco forças motrizes mais importantes, cujos resultados se apresentam no gráfico infra. 

Gráfico 28: Resultados da 1ª votação - Forças de mudança consideradas mais importantes 

 

Como se verificou um empate nas forças de mudança ―Maturidade organizacional‖, ―Autonomias‖ e ―Sistema de 

informação‖, foi realizada uma segunda votação para apurar as cinco forças de mudança mais importantes. Os resultados 

constam no gráfico infra. 
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Gráfico 29: Resultados da 2ª votação - Forças de mudança consideradas mais importantes 

 

Ficaram assim definidas como forças motrizes de mudança mais importantes:  

1. Sistemas de Informação 

2. Sistema de Consequências Coerente com a Estratégia 

3. Autonomias 

4. Maturidade 

5. Negociação 

2. TERCEIRA FASE: SÍNTESE 

Nesta fase, uma vez identificadas as cinco forças motrizes, estas devem ser sintetizadas e combinadas com vista à criação 

dos cenários. Neste sentido, foram distribuídas folhas de papel A4 com figura dos eixos, para que, durante cerca de 15 

minutos, fossem definidas, em grupo, as evoluções opostas dos cinco eixos (forças motrizes).  

Como resultado, foram definidas as seguintes evoluções: 
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Figura 28: Evoluções opostas das forças motrizes 

 

Posteriormente, foram distribuídas novas folhas de papel A4 com figura da matriz, para que fossem construídas, em grupo, 

durante 15 minutos, a partir dos cinco eixos anteriormente definidos, as combinações adequadas para dar resposta ao foco 

estratégico e posterior exploração dos quatro cenários possíveis para o futuro.  

Iniciou-se, em seguida, um período de discussão e consenso, por parte dos grupos de peritos, tendo sido utilizado para o 

efeito o Flipchart para registo das várias combinações de eixos sugeridas pelos peritos oralmente.   

Terminado este processo, foram seleccionados os dois eixos considerados mais adequados para dar resposta ao foco 

estratégico, tendo resultado a seguinte matriz do cenário, conforme se pode observar na figura a baixo. 

  

Impossibilidade do Processo 
de Contratualização 

Planeamento/Monitorização
/Avaliação 

Sistemas de Informação 

Motivação e Melhores 
resultados Descrédito e inequidade 

Sistema de consequências 

coerente com a estratégia 

Abordagem comando e 
controlo 

Inovação/satisfação/ 
Responsabilização 

Autonomias 

Orientação para outcomes 
Fragilidade/obstáculos ao 

processo 

Maturidade 

Desmotivação ou 
resistência 

Compromisso/Empenho 

Negociação 
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Figura 29: Matriz do cenário 

 

 

 

3. QUARTA FASE: ACTUAÇÃO 

Uma vez identificada a matriz dos cenários, foi solicitado a cada um dos peritos que, oralmente, descrevesse brevemente a 

forma como eles se conjugavam e, a todos, que atribuíssem um nome a cada cenário. 

Após consenso o resultado obtido foi o exposto na figura infra. 

Figura 30: Construção da matriz de cenarização 
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Sustentabilidade do 
Processo de 
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e estrutura de suporte)

“Regresso ao 
passado” 
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SISTEMAS   DE INFORMAÇÃO
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Uma vez definida a matriz do cenário, iniciou-se a aplicação da segunda técnica de Brainstorming, tendo sido solicitado, a 

cada perito, que reflectisse e indicasse possíveis factores causais em cada um dos quatro eixos, durante cerca de 10 

minutos. Posteriormente, seguiu-se uma fase de discussão, com igual duração, para clarificação, reformulação e eliminação 

de ideias repetidas. O processo decorreu de forma idêntica em cada um dos quatro eixos. 

Para enriquecimento do processo, análise da temática e construção dos cenários a equipa de investigação optou por 

considerar todos os factores causais sugeridos pelos peritos e não apenas os 5 (cinco) previstos na metodologia de 

cenarização.  

Assim, foram analisados e discutidos os eixos e indicados para cada um deles os diferentes factores causais associados, pela 

ordem abaixo apresentada:  

 Eixo Inovação/Satisfação/Responsabilização 

 Eixo Abordagem Comando e Controlo 

 Eixo Planeamento/Monitorização/Avaliação 

 Eixo Impossibilidade do Processo de Contratualização 

Desta análise foram obtidos os resultados constantes nos quadros infra. 
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Quadro 34: Organização dos factores causais em cada um dos eixos da matriz - Eixo Inovação/Satisfação/Responsabilização 

 

FACTORES CAUSAIS 

Eixo Inovação/Satisfação/Responsabilização 

Autonomia 

Concretização de objectivos 

Planeamento coerente com a estratégia 

Orientação política 

Estudo e avaliação de experiências documentadas nacionais e internacionais 

Peso e orientação dos diferentes parceiros sociais 

Pressão dos clientes internos e externos 

Diferenciação profissional ao nível dos CSP 

Remuneração de acordo com o desempenho 

Incentivos/avaliação por objectivos  

Novo modelo de liderança  

Gestão da mudança 

Formação específica nestas áreas a todos os profissionais 

Implementação efectiva da governação clínica 

 

Cultura Benchmarking  

Reconhecimento de mérito 

Alteração da matriz de valores e ambiente cultural 

Aumento da competitividade, mas também da cooperação  

Necessidade de adaptação constante dos ―modos‖ de produção  

Capacidade financeira/contratação 

Motor central da mudança 

Reconhecimento social 

Sucesso da organização 

Sustentabilidade 
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Quadro 35: Organização dos factores causais em cada um dos eixos da matriz - Eixo Abordagem Comando e Controlo 

 

 

  

FACTORES CAUSAIS 

Eixo Abordagem Comando e Controlo 

Falta de autonomia  

Falta de visão estratégica do ―acontecimento extraordinário‖  

Peso cultural da administração tradicional 

Resistência à mudança 

Inércia congénita 

Défice de conhecimento e de competências 

Políticas do agrado aos chefes 

Peso burocrático da máquina administrativa  

Normativismo excessivo  

Não assumir riscos 

Centralização de poder nas ARS 

Exclusão dos actores competentes por critérios políticos  

Falta de normalização e acompanhamento central  

Lacunas do SI 

Falta de consequências 

―Politiquices‖ 

Diminuição do eixo condutor 

Reforço das opções políticas apostadas no centralismo 

Excessiva pressão de expectativas dos resultados da reforma 

Insustentabilidade do modelo de financiamento 

Desconfiança dos actores 
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Quadro 36: Organização dos factores causais em cada um dos eixos da matriz - Eixo Planeamento/Monitorização/Avaliação 

 

 

 

  

FACTORES CAUSAIS 

Eixo Planeamento/Monitorização/Avaliação 

Estratégia nacional para os SI 

Implementação do registo electrónico 

Adequação da RIS 

Interoperabilidade dos sistemas de informação 

Formação dos profissionais 

Mais fácil implementação dos sistemas de qualidade e eficácia 

Centralização do registo electrónico 

Orientação para qualidade e resultados 

Necessidade de instrumentos de medida 

Necessidade de SNS sustentável 

Preocupação com a justificação da decisão 

 

Existência de metas contratualizadas 

Responsabilização pelos resultados 

Aferição permanente das condições sócio-demográficas existentes 

Acompanhamento próximo das dificuldades detectadas (correcção de desvios) 

Avaliação eficaz com propostas de soluções exequíveis 

Definição dos princípios e competências 

Definição de uma estratégia nacional e coerente com os objectivos estratégicos da 
reforma 

Regulação efectiva do mercado 

Coerência e eficiência operacional dos organismos centrais 

Gestão por objectivos 

Necessidade de prestar contas 
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Quadro 37: Organização dos factores causais em cada um dos eixos da matriz - Eixo Impossibilidade do Processo de Contratualização 

FACTORES CAUSAIS 

Eixo Impossibilidade do Processo de Contratualização 

Ausência de aplicações de gestão clínica 

Deficit de competências para a utilização de SI  

Ausência de apoio técnico 

Persistência dos problemas com a RIS 

Desregulação nacional na implementação de SI 

Persistência da cultura da não demonstração de resultados – Desresponsabilização 

Vários sistemas sem interoperabilidade  

Falta de Acreditação dos sistemas de dados/garantia 

Formação insuficiente dos utilizadores 

Falta de competências  

Incorrecto acompanhamento da evolução dos SI por parte da entidade reguladora  

Ineficaz avaliação dos resultados a contratualizar 

Não ser uma prioridade na política de saúde 

Más práticas de contratualização 

Inexistência de consequências 

Cristalização do modelo de contratualização 

Asfixia financeira 

Incompetência estratégica 

Incompetência operacional 

Guerra dos lóbis do sector 

Ausência de decisão 

Investimento insuficiente e mal orientado 

Ausência de estratégia central 

Ausência de capacidade e de lógica operacional 

Continuação da actuação dos organismos centrais com base em lógicas clientelares 

Informação é poder - Manter a ignorância 

Medo de medir a incompetência 

Falta de planeamento 
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Seguidamente, realizou-se uma última técnica de brainstorming para definição das implicações e opções/acções estratégicas 

para cada um dos cenários. Para este efeito, foi solicitado aos peritos que, durante 5 minutos, identificassem as implicações 

(no mínimo três) e as acções (no mínimo três) para o cenário A – ―Sustentabilidade do processo de contratualização e do 

próprio SNS‖. 

Como resultado foram identificadas as seguintes implicações e acções estratégicas:  

Figura 31: Implicações e Acções para o Cenário A - “Sustentabilidade do processo de contratualização e do próprio SNS” 

 

Seguidamente, foi solicitado aos peritos que, durante 5 minutos, procedessem à identificação das implicações (no mínimo 

três) e as acções (no mínimo três) para o cenário B – ―Paradoxo‖. 

Como resultado foram identificadas as seguintes implicações e acções estratégicas: 

  

Cenário A

“Sustentabilidade do processo de 

contratualização e do próprios SNS”

Implicações

• Sucesso da reforma

• Transparência total

• Exigência crescente no desempenho

• Melhores resultados em saúde

• Melhor captação dos MF

• GC efectiva

• Acompanhamento adequado do processo 
leva a melhor adequação da 
contratualização

• Auto regulação

• Grau acrescido de qualidade e satisfação

• Exigência crescente dos profissionais e 
cidadãos

Acções

• Prestação de contas

• Processo de comunicação activo

• Implementação de sistema de acreditação

• Dar flexibilidade ao modelo de 
contratualização

• Alterar modelos de financiamento nos CSP

• Avaliação do processo de contratualização

• Reconhecimento do mérito

Resultados em Saúde Reconhecimento

Paradoxo

Sustentabilidade do 
Processo de 

Contratualização e do 
próprio SNS

(tendo como 
pressuposto a reflexão 

prévia sobre a 
arquitectura do processo 

e estrutura de suporte)

“Regresso ao 
passado” 

Modelo 
Burocrático 
estruturado  

SISTEMAS   DE INFORMAÇÃO
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MONITORIZAÇÃO
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ABORDAGEM COMANDO

CONTROLO

A
U

T
O

N
O

M
IA

S



 

  
147 

 

  

Figura 32: Implicações e Acções para o Cenário B - “Paradoxo” 

 

O mesmo processo foi realizado para o cenário C - ―Modelo Burocrático Estruturado‖ - e cenário D - ―Regresso ao Passado‖ -

, tendo sido identificadas as seguintes implicações e acções estratégicas (vd. Figuras infra): 

Figura 33: Implicações e Acções para o Cenário C- “Modelo Burocrático Estruturado” 

 

 

Cenário B
“Paradoxo”

Implicações

• Atomização

• Falta de informação

• Falta de evidência

• Ruptura financeira gera privatização

• Desregulação/incapacidade do sector

• Diminuição da efectividade

• Caos conduz a parasitação do sistema

• Maior liberdade

• “desnorte”

Acções

• Intervenção “top down” da recentragem da 
política para o sector

• Uniformização de sistemas

• Plano estratégico para a implementação da 
reforma

• Transparência (informação processo de 
contratualização)

• Plano estratégico e operacional dos SI

• Implementação da GC

• Monitorização

Desregulação Recentragem

Paradoxo
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Processo de 
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Cenário C

“Modelo Burocrático Estruturado”

Implicações

• Dirigismo da reforma

• Maior perigo actual

• Centralização

• Diminuição da criatividade e motivação

• Estrangulamento operacional

• Transferência de ACES/USFpara outro nível – ULS

• Insatisfação profissional

• Manutenção da máquina burocrática

• Perversão da reforma 

• Aumento dos custos de transacção

• Diminuição da identificação/compromisso com a 
organização

Acções

• Separação definitiva de SI/financiamento - ACSS

• Recriar a missão dos CSP

• Formação das lideranças

• Reforma das ARS

• Gestão por objectivos participada

• Potenciar mecanismos de descentralização e 
responsabilização

• Gestão de expectativas

• Reforço da autonomia dos ACES

• Potenciar o “experimentalismo”

• Apostar nos ACES com “maior viabilidade”

• Reengenharia organizacional

• Apostar na formação competências

Perversão Reengenharia

Paradoxo
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Figura 34: Implicações e Acções para o Cenário D - “Regresso ao passado” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cenário D
“Regresso ao passado”

Implicações

• Desresponsabilização dos actores

• Ausência de Planeamento

• Desmotivação geral

• Desagregação organizacional

• Saída de médicos de família para o sector 
privado

• Janela de oportunidades para o sector 
privado

• Desfragmentação completa

• Resistência e conflitualidade

• Colapso do SNS

Acções

• Investimento nos SI

• Investimento na formação dos profissionais

• Produção de evidência cientifica para a 
decisão estratégica

• Activar/estimular “motor” da mudança

• Fomentar trabalho de equipa com 
responsabilização

• Reforço dos mecanismos de negociação e 
desempenho

• Recriar/fazer a reforma (começar de novo)

Desagregação Activar/estimular
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VIII.  A CONSTRUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE CENÁRIOS FUTUROS  

Conforme referido supra, abordaremos, nesta segunda parte do capítulo, a envolvente externa, as narrativas dos cenários e 

as suas implicações e acções estratégicas.  

O  CONTEXTO EXTERNO 

“Os problemas com que se debate a sociedade actual, e concretamente o sector da saúde, são de 

natureza de tal forma diversificada e complexa que a sua resolução carece de novos instrumentos, 

adequados a responderem a necessidades nem sempre expressas, mas que devem ser consideradas 

através de análises estratégicas e prospectivas” (Brissos, 2004). 

Para caminharmos no sentido de identificar uma visão para a contratualização em cuidados de saúde primários em 2015, 

torna-se necessário efectuar uma breve análise do ambiente externo, genérico e comum, que envolve, entre outras, 

questões tecnológicas, legais, políticas e económicas, factores que, directa ou indirectamente, afectam a situação em 

análise. Todas estas condições interagem entre si e as suas forças, em conjunto, têm um efeito sistémico. 

Neste contexto, o levantamento e análise da envolvente externa presente revela-se fundamental, ainda que pouco ou 

nenhum controlo exista sobre esses factores, designadamente pelo facto de que o seu conhecimento aliado à capacidade e 

agilidade de adaptação à mudança trará mais-valias, no sentido de melhor aproveitar as oportunidades e evitar as 

consequências das ameaças. 

Todas as políticas de saúde, reformas estruturais, bem como as medidas de gestão dos serviços públicos de saúde, sejam 

conjunturais ou estruturais, constituem importantes elementos do ambiente externo, que condicionam o contexto em que se 

formulam políticas e, portanto, susceptíveis de influenciar a definição de linhas estratégicas e o conjunto de acções 

prioritárias a desenvolver. 

Assim, atendendo à temática em análise, procederemos a um breve enquadramento do sistema de saúde português, tendo 

em vista retirar alguns ensinamentos do passado e da sua evolução. Uma síntese da componente dos cuidados de saúde 

primários revela-se essencial para compreender essa evolução, o seu contexto actual e o estado presente da saúde em 

Portugal. Enuncia-se, ainda, os principais desafios da actualidade, atendendo a aspectos como as reformas em curso, 

economia e clima político, determinantes de saúde significativos, entre outros. 
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1. EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE PORTUGUÊS 

1.1. O RECONHECIMENTO DO DIREITO À SAÚDE 

 

No início da década de 70, o sistema de saúde português apresentava um conjunto fragmentado de serviços de saúde de 

natureza variada
4
. Em 1970, a despesa com a saúde situava-se nos 2,8% do PIB e apresentava indicadores sócio-

económicos e de saúde muito desfavoráveis no contexto da Europa Ocidental de então (OPSS, 2002; Barros, 2002).  

Neste contexto, a cobertura dos serviços de saúde era limitada em termos de prestação e acesso aos cuidados. Em 1971, a 

conhecida reforma de Gonçalves Ferreira que incluiu o estabelecimento dos ―Centros de Saúde‖ de 1ª geração constituiu a 

base para o novo Serviço Nacional de Saúde (OPSS, 2003) 

Com a revolução democrática do 25 de Abril de 1974 e a Constituição de 1976 começaram a criar-se as condições políticas, 

sociais e económicas para que, em 1979, assistíssemos ao culminar do projecto do Serviço Nacional de Saúde, com carácter 

universal, geral e gratuito, processo que ocorreu noutros países do Sul da Europa (por ex. Itália (1978), Grécia (1983), 

Espanha (1986)).  

Esta década encontra-se marcada pelo reconhecimento do direito à saúde. O principal objectivo passava por possibilitar o 

acesso aos cuidados médicos necessários, quer ao nível da capacidade de pagamento dos cuidados necessários 

(financiamento), quer na sua componente de acesso físico (aumento da oferta) (Barros, 1999).  

Já na década de 80, verificou-se uma crescente insatisfação com a governação da saúde e do sistema, resultante, por 

exemplo, da falta de coordenação dos prestadores e do aumento dos tempos de espera. Com efeito, os anos 70 não foram 

fáceis para a reforma. A crise do petróleo teve um grande impacto na economia portuguesa, pelo que o financiamento para 

as reformas sociais estava limitado e, consequentemente, o sector da saúde também se ressentiu com a existência de um 

SNS sub-financiado (relembre-se que foi instituído a contra-ciclo em relação à situação económica mundial e apresentava 

um sistema político e de estado com dificuldades em superar as suas debilidades fundacionais) (OPSS, 2002).       

Assim, as medidas adoptadas passaram a dirigir-se mais para a necessidade de contenção dos custos, muito provavelmente, 

em consequência das crises económicas ocorridas na década anterior, as quais determinaram um aumento significativo da 

despesa pública (Barros, 1999).  

1.2. A LEI DE BASES DA SAÚDE 

A década de 90, marcada profundamente por um período de crescimento económico e estabilidade política (na década 

anterior, em 1986, dá-se a integração de Portugal na, então designada, CEE), caracteriza-se pela crescente preocupação 

com ganhos de eficiência e efectividade na utilização dos recursos, no sentido de obter maiores benefícios sociais e evitar a 

utilização abusiva dos serviços. É em 1990 que surge publicada a Lei de Bases da Saúde que contempla quatro pontos 

                                                 

4 Hospitais do Estado e das Misericórdias, postos médicos dos serviços Médico Sociais da Previdência, Serviços de Saúde Pública, Médicos municipais, serviços 
especializados de saúde materno-infantil, tuberculose, doenças psiquiátricas, entre outras, e um sector médico privado em particular na área dos cuidados ambulatórios. 
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essenciais, posteriormente reflectidos no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, a saber, o papel e responsabilidades dos 

cidadãos, o papel da iniciativa privada, a gestão dos serviços de saúde e a descentralização do SNS.  

Entre 1990 e 1995, assiste-se a uma separação mais clara entre o sector público e o sector privado, em que a agenda 

política centra-se na possibilidade de aumentar o financiamento privado no sistema de saúde e na ideia de gestão privada 

das unidades públicas de saúde (é exemplo a gestão privada do Hospital Fernando da Fonseca). Também nesta altura, 

surgem listas de espera preocupantes o que determinou a criação do programa de recuperação de listas de espera (PERLE) 

(OPSS, 2002). 

2. AS EXPERIÊNCIAS MAIS RECENTES NA EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE PORTUGUÊS 

As tendências reformistas europeias, após o período liberalizante da década de 80 e o início dos anos 90, passaram por 

melhorar o papel da Administração Pública na Saúde, através da inclusão de mecanismos de natureza empresarial, ou seja, 

mostrava-se necessário efectuar a transição de uma gestão de recursos para uma gestão de resultados, prosseguir 

objectivos tendentes à avaliação do desempenho e responsabilização dos intervenientes do sistema e colocar o cidadão 

como referencial de funcionamento nos sistemas de saúde.   

Em Portugal, o sistema de saúde continua a expandir-se com diversas vantagens para todos aqueles que a ele recorrem. No 

entanto, não se encontrava isento de problemas ao nível do acesso em crescimento, desadequação do modelo da 

Administração Pública às necessidades de saúde existentes e falta de coordenação entre interesses públicos e privados 

(OPSS, 2002). 

Em 1996, foi decidido que os hospitais assumiriam novas formas de gestão, mais flexíveis e autónomas e, entre 1997 e 

1999 foram criadas as Agências de Contratualização, formalizando a separação entre o financiamento e a prestação de 

serviços de saúde, uma em cada região de saúde
5
. 

Desde 1997 que o método clássico de financiamento retrospectivo dos hospitais foi parcialmente alterado para incorporar 

elementos de financiamento prospectivo, relacionado com a actividade (GDH). Já no ano seguinte, iniciaram-se as 

discussões dos contratos programa dos hospitais e, em 1999, é aprovada a legislação dos centros de saúde e consagrada a 

possibilidade de criação de Unidades Locais de Saúde
6
. 

Também no ano de 1999, é criado o Instituto da Qualidade em Saúde
7 na dependência do Director Geral da Saúde com o 

objectivo de definir e desenvolver normas, estratégias e procedimentos que visem a melhoria contínua da qualidade na 

prestação de cuidados de saúde. 

―A «reforma da saúde» é, no início do ano 2000, uma das primeiras prioridades da política social do País‖ (Sakellarides, 

2000), ocorrendo um reforço das dotações financeiras e, simultaneamente, a verificação de condições favoráveis à 

                                                 

5 Decreto Normativo 46/97 de 8 de Agosto – Agência de Acompanhamento dos serviços de Saúde; Despacho normativo de 1 de Setembro de 1999 – Agências de contratualização dos serviços de saúde  
6 Decreto lei n.º 157/99, de 10 de Maio e Decreto Lei 156/99de10 de Maio, respectivamente. 
7 Portaria 288/99 de 27 de Abril) 
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implementação de um conjunto de iniciativas, iniciadas nos três anos antecedentes. Apesar da concordância existente 

quanto à reforma da saúde, manifestada pelos diversos documentos publicados pelo Conselho de Reflexão sobre a Saúde 

(1995) entre outros, ―não parece existir convergência numa direcção estratégica e numa gestão de expectativas 

conducentes a uma reforma efectiva da saúde‖ (Sakellarides, 2000). 

Assim, no curto período compreendido entre 2001 e 2002, com a alteração da equipa ministerial, retoma-se a ideia de que é 

necessária a definição de um projecto de reforma da saúde, onde as principais orientações prendem-se com ganhos em 

saúde, confiança e auto-estima, qualidade da despesa, organização e gestão dos serviços de saúde e com a formação e 

investigação (OPSS, 2002). Por seu turno, no ciclo político compreendido entre 2002 e 2005, medidas de relevo foram 

adoptadas, nomeadamente, a nova lei de gestão hospitalar
8
, Hospitais Empresa - Implementação de 31 Hospitais SA, a 

preparação de parcerias público-privadas, a rede de Cuidados de Saúde Primários
9
, a Entidade Reguladora da Saúde

10
, a 

Rede de Cuidados Continuados
11

, a promoção dos medicamentos genéricos, a introdução da prescrição pelo princípio activo 

e dos preços de referência (OPSS, 2005). 

O ano de 2004 ficou marcado pela Apresentação do Plano Nacional de Saúde 2004 – 2010, que surge caracterizado como o 

instrumento que define orientações estratégicas com a finalidade de sustentar politica, tecnica e financeiramente, uma 

vontade nacional, dando-lhe um cunho integrador e facilitador na coordenação e intercolaboração dos múltiplos sectores 

que contribuem para a saúde (Biscaia et al, 2006). 

O ciclo compreendido entre o ano 2002 e 2005 compreende uma nova agenda política para a saúde, associada a uma nova 

mistura público-privada, no sentido da privatização, onde se destacam, entre outros, a inclusão do sector privado e social 

numa ―rede de cuidados de saúde‖ financiados pelo estado, hospitais SA, crescente outsorcing nos serviços públicos, gestão 

privada de novos hospitais públicos, através de parceria público-privadas, Lei dos Centros de Saúde e Lei dos Cuidados 

Continuados Integrados. 

O programa do XVII Governo Constitucional, nomeado em Março de 2005, coloca a tónica na reorganização do sistema de 

saúde, ressaltando a centralidade do cidadão e a necessidade de uma boa gestão como factor indutor para a criação de 

mais valor e melhor utilização dos recursos disponíveis.  

Neste contexto, pode destacar-se o renascimento da contratualização e o início de uma reforma dos cuidados de saúde 

primários, com a criação de uma unidade de missão, envolvendo a criação de Unidades de Saúde Familiar (USF) e de 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES).  

Uma exigência de maior racionalização da rede de cuidados envolveu o encerramento de blocos de partos, a transformação 

de hospitais Sociedade Anónima de capitais exclusivamente públicos em Entidades Públicas Empresariais, a criação de 

centros hospitalares, a requalificação das urgências e a criação de uma rede de cuidados continuados. São ainda criadas as 

                                                 

8 Lei 27/2002 de 8 de Novembro 
9 Decreto Lei 60/2003 de 1 de Abril 
10 Decreto Lei 309/2003 de 10 de Dezembro 
11 Decreto Lei n.º 281/2003de 8 de Novembro 
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taxas ―moderadoras‖ de internamento e de cirurgias no ambulatório, assistindo-se, ainda, a um reforço no sistema de 

informação de acompanhamento ao programa de combate às listas de espera. 

Em 2006, e sem prejuízo das dificuldades estruturais associadas, uma importante linha de acção política foi implementada, a 

qual se prende com o retomar do processo de contratualização entre a administração de saúde e as instituições prestadoras 

de cuidados que integram o SNS12. 

A estratégia passou essencialmente pela ―reabilitação‖ do processo, o que implicou, entre outras medidas, a negociação e 

celebração, em parceria com IGIF (actual ACSS), dos contratos-programa com os Hospitais do Sector Público Administrativo 

(SPA) e Empresarial do Estado (EPE), o retomar do processo de acompanhamento - a monitorização da realização das 

prestações de serviço acordadas com cada hospital, mensal e trimestralmente, a contratualização com as Unidades de 

Saúde Familiares baseada em indicadores de acesso, de desempenho assistencial, de qualidade percepcionada e de 

desempenho económico, como alternativa aos meros volumes de produção, a celebração de protocolos, não só para a 

promoção da formação e investigação nestas matérias mas, igualmente, com entidades externas para o aprofundamento 

dos processos de auditoria. Com uma dotação financeira aproximada da despesa conhecida do final do ano e, nessa medida, 

bastante aproximada das necessidades, o contexto é de racionalização dos recursos, contenção da despesa pública e 

consolidação orçamental, como medidas praticamente irrepreensíveis se analisadas sob o ponto de vista meramente 

financeiro, ainda que, em alguns casos, acompanhadas de pouca sensibilidade social (OPSS, 2008). 

Em 2007, fizeram-se importantes avanços na reforma dos cuidados de saúde primários, especialmente naquilo que diz 

respeito ao desenvolvimento das USF, verificando-se, ainda, importantes progressos nos cuidados continuados. Alguns 

acontecimentos importantes ocorreram para a Saúde Pública portuguesa, nomeadamente a nova lei sobre o tabaco, a nova 

situação relativa à interrupção voluntária da gravidez e a criação da ―plataforma contra a obesidade‖. 

No início de 2008, a nova equipa ministerial apresentou como principais objectivos a qualificação do SNS e a devolução da 

confiança aos cidadãos e aos profissionais de saúde. Reconhece as limitações anteriores, no que concerne à renovação 

atempada do SNS, devido, nomeadamente, a erros de planificação, de infra-estruturas e de formação de recursos humanos 

(OPSS, 2008). As preocupações centram-se no acesso facilitado a cuidados de saúde, com especial atenção nos cuidados de 

saúde primários, designadamente pelo reforço na implementação das USF e criação, estruturação e funcionamento dos 

ACES13, que culminou com a tomada de posse dos respectivos directores executivos, em Abril de 2009. 

A ideia subjacente à implementação destas estruturas passa por aumentar a acessibilidade dos cidadãos aos cuidados de 

saúde primários e possibilitar o envolvimento activo da comunidade. Também o desenvolvimento dos cuidados continuados 

integrados foi outra grande aposta desta equipa, de forma a ajustar a oferta de cuidados de saúde e apoio social às 

necessidades dos utentes com dependência temporária ou prolongada.  

                                                 

12 A sua actividade foi interrompida no início de 2000. Como resultado, apesar de nunca extintas por lei, as Agências de Contratualização viram-se remetidas para uma situação de  existência virtual, ao condicionar-se o seu grau de intervenção exclusivamente à 

vontade das diversas Administrações Regionais de Saúde 
13 Decreto-lei 28/2008, de 22 de Fevereiro 
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―Prosseguir a reforma do SNS é indispensável para responder às novas necessidades e expectativas dos portugueses‖, é o 

que podemos ler no programa do XVIII Governo Constitucional para a legislatura 2009-2013. O foco da reforma passa por 

acrescentar valor para o cidadão e obter ganhos de eficiência e maior equidade, aspectos particularmente relevantes para a 

sustentabilidade do sistema. 

Neste contexto, as principais medidas enunciadas, na área da saúde, são a consolidação da reforma dos cuidados de saúde 

primários, a antecipação do prazo para a concretização da rede nacional de cuidados continuados integrados e a forte 

dinamização da promoção de saúde, integradas no novo Plano Nacional de Saúde 2010-2016.     

3. EVOLUÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS 

A gestão da mudança no SNS apresenta, principalmente na área dos cuidados de saúde primários, experiências que, pelas 

suas virtudes, devem concentrar toda a nossa atenção. 

Olhando os antecedentes dos CSP, o Decreto-lei 413/71 de 27 de Setembro – Lei orgânica do Ministério da Saúde – 

desencadeou a reforma que lançou as bases do SNS, tendo como princípio o reconhecimento do direito à saúde de todos os 

portugueses e cabendo ao estado o direito de o assegurar. Daqui surgem os centros de saúde de 1ª geração, mantendo-se 

a separação dos Postos de Saúde e as Caixas de Previdência. Em 1975, o serviço médico à periferia impõe a prestação de 

cuidados de médicos pelos recém licenciados fora dos centros urbanos, com melhorias significativas ao nível dos centros de 

saúde.  

Com a Constituição de 1976, reafirma-se a saúde como um direito dos cidadãos que deveria ser assegurado por um Serviço 

Nacional de Saúde universal, geral e gratuito. A lei do Serviço Nacional de saúde, em 1979, nunca foi completamente 

aplicada, mantendo-se os Serviços Médico-Sociais da Previdência fora dos serviços de saúde. 

Após a implementação da clínica geral como especialidade médica, assistimos à criação da carreira médica de Enfermagem 

e de Clínica Geral e, em 1983, surge publicado o Regulamento dos Centros de Saúde, designado de Centros de Saúde de 2ª 

geração. 

A partir de 1985 até meados da década de 90, a par das tendências internacionais, assistimos a um período com grandes 

preocupações ao nível da contenção de custos com a saúde. Paralelamente, verifica-se uma maior procura de serviços de 

urgência hospitalar e um maior investimento neste nível de cuidados.  

Segue-se a publicação da Lei de Bases da Saúde e três anos depois do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, o qual veio 

permitir que as Administrações Regionais de Saúde organizassem a prestação entre hospitais e Centros de Saúde. 

“Foi um período de definição do SNS numa rede mais ampla. Assistiu-se ao estímulo para uma 

maior iniciativa dos prestadores de cuidados do sector social e, em especial, do sector privado, a 

uma regionalização e maior coordenação do Serviço Nacional de Saúde, ao aumento da construção 

de hospitais e a uma tentativa de separação do exercício médico entre os sectores privado e público 

através de incentivos remuneratórios” (Biscaia et al, 2008). 
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Em 1996, iniciaram-se algumas experiências organizacionais e de gestão inovadoras como os Projectos Alfa, na Região de 

Lisboa e Vale do Tejo, e o Regime Remuneratório Experimental (RRE) dos médicos de clínica Geral (1998). Ambas as 

experiências assentam nos princípios de acessibilidade e qualidade de cuidados, privilegiam a constituição de uma equipa 

multiprofissional, com um compromisso de acção específico tendo em consideração objectivos concretos, aceites pela equipa 

candidata e acordados com a Administração, e ainda condições de instalação e equipamento adequadas à prossecução do 

projecto. No RRE acrescia uma modalidade remuneratória médica associada à quantidade de trabalho e qualidade do 

desempenho profissional, em alternativa ao modelo salarial tradicional da função pública. 

Com a constituição das agências de contratualização de 1997 e 1999, a par do desenvolvimento dos contratos-programa 

com os hospitais, inicia-se um processo semelhante com os Centros de Saúde. 

Entretanto, com a publicação do Decreto-Lei 157/99 de 10 de Maio, são criados os centros de saúde de 3ª geração, com 

autonomia e hierarquia técnica. 

No início de 2005, uma mudança governamental (Partido Socialista forma governo com maioria absoluta no Parlamento) 

determina a revogação do Decreto-lei 60/2003 de 1 de Abril, retomando-se transitoriamente o disposto no decreto-lei 

157/99 de 10 de Maio, e a criação de uma unidade de missão para os cuidados de saúde primários (UMCSP), visando-se 

uma nova reforma neste sector.   

As estratégias para a gestão de mudança determinaram a implementação das unidades de saúde familiar, constituídas por 

equipas multiprofissionais, com autonomia organizativa, funcional e técnica e integrada em rede com outras unidades 

funcionais de centros de saúde. Naquilo que se refere ao processo de contratualização, o despacho normativo n.º 9 de 

2006, assumiu a Missão, os departamentos de contratualização e as ARS como as entidades responsáveis pela avaliação e 

acompanhamento das USF, mediante a definição de conjunto de normativos e painel de indicadores de monitorização. Os 

incentivos a atribuir estão plasmados na carta de compromisso contratualizada anualmente e dependem da avaliação do 

desempenho medido por 15 indicadores em quatro áreas determinadas, a saber, a acessibilidade, desempenho assistencial, 

satisfação dos utentes e eficiência. 

O plano estratégico definido para o período 2007/2009 visou a consolidação do novo modelo organizacional, que passou 

pela extensão das unidades de saúde familiares a todo o território nacional, mas também pela operacionalização, 

implementação, acompanhamento e evolução de outras unidades funcionais previstas no plano de reconfiguração dos 

centros de saúde em agrupamentos de centros de saúde. 

“Uma das principais novidades da reforma dos CSP foi a criação de ACES, serviços públicos de saúde 

com autonomia administrativa, constituídos por várias unidades funcionais, que agrupam um ou 

mais centros de saúde, e que têm por missão garantir a prestação de CSP à população de 

determinada área geográfica” (Portugal, MS, ACSS, DCARS, MCSP, 2010). 

Os centros de saúde reorganizados no novo modelo de ACES caracterizam-se por: 
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 Estrutura organizacional assente em cinco tipos de unidades funcionais com trabalho em equipa multiprofissional, 

com missões específicas, intercooperantes e complementares, organizadas em rede; 

 Autonomia administrativa para decidir e implementar soluções adaptadas aos recursos e às condições de cada local e 

comunidade; 

 Órgãos e instrumentos próprios de gestão organizacional; 

 Sistemas de liderança e de governação clínica e técnica, bem definidos; 

 Mecanismos de representação e de participação da comunidade e dos cidadãos 

Muito recentemente, foi publicado o plano de desempenho dos ACES, um documento estratégico a ser negociado 

anualmente entre as regiões e os ACES, no qual é caracterizada a sua actividade, definidas as prioridades assistenciais e os 

recursos disponíveis para o cumprimento da missão estabelecida. 

O processo de contratualização de cuidados de saúde entre as ARS e os ACES privilegiará, a prazo, um pagamento de 

actividade assistencial tendo por base uma determinada população, ao invés do financiamento dos custos ou num quadro de 

produção. Os dois instrumentos de suporte ao processo são o plano de desempenho e o contrato-programa. 

O contrato-programa será o documento que os ACES deverão assinar com as ARS respectivas e concretizará o compromisso 

assumido ao identificar as obrigações, deveres e as contrapartidas das partes e, bem assim, as regras de avaliação e 

monitorização das actividades a desenvolver. 

“ (…) O desenvolvimento de um contrato-programa para os ACES deve considerar a capitação 

ajustada pelo risco associada a uma componente variável de pagamento por desempenho. Esta 

modalidade de pagamento mista tem a potencialidade de equilibrar a balança entre múltiplos 

objectivos, como a contenção de custos e a qualidade, promovendo o grau de autonomia, 

descentralização e inovação na prestação de cuidados de saúde” (Portugal, Grupo de trabalho para 

o desenvolvimento da contratualização com os cuidados de saúde Primários, 2009). 

3.1. DADOS DE ESTRUTURA 

 

Nesta análise de ambiente externo e para um enquadramento adequado da reforma em curso nos cuidados de saúde 

primários, optou-se por uma descrição sumária dos aspectos relativos à estrutura e desempenho, tendo sido utilizado, para 

esse efeito, os dados oficiais mais recentes disponíveis. Deste modo, no gráfico infra procede-se à caracterização geral da 

rede de cuidados de saúde primários, referentes ao ano de 2007. 
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Gráfico 30: Caracterização dos Centros Saúde 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portugal, MS, DGS, Direcção de serviços de epidemiologia e estatísticas de saúde, Divisão de estatísticas da saúde (2007a) 

 

Em 2007, existiam 346 Centros de Saúde, dos quais 254 com Serviço de Atendimento Permanente (SAP) e 29 com Unidades 

de Internamento. 

Quadro 38: Caracterização do Pessoal em Serviço nos Centros de Saúde 2006-200714 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Portugal, MS, DGS, Direcção de serviços de epidemiologia e estatísticas de saúde, Divisão de estatísticas da saúde (2007a) e Portugal, MS, DGS, Direcção de 

serviços de epidemiologia e estatísticas de saúde, Divisão de estatísticas da saúde (2007b) 

 

Relativamente ao pessoal efectivo nos Centros de saúde, face ao ano de 2006, verificou-se um decréscimo no número total 

de médicos (de 7096 para 7033). Sendo também de assinalar a diminuição, em 2006, de 5619 médicos especialistas de 

medicina geral e familiar para 5548, em 2007. Segundo o Observatório Português dos Sistemas de Saúde, revela-se uma 

                                                 

14 Ver Anexo 1 – No qual consta informação relativa aos Centros de Saúde e Hospitais: Recursos e produção do SNS referente ao ano de 2006, para comparativo com 
2007.  
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escassez desta especialidade face às actuais necessidades (OPSS, 2007). Confirmando esta tendência, as alterações 

previstas no orçamento de estado para 2010, de uma penalização de 6,5% por cada ano de antecipação da reforma 

(actualmente é de 4,5% na Administração Pública e de 6,5% no sector privado) e no Programa de Estabilidade e 

Crescimento (PEC), que prevê a antecipação para 2012 ou 2013 da convergência da idade da reforma com o sector privado, 

para os 65 anos, cerca de 500 médicos de família já apresentaram, desde o início do ano, a reforma antecipada para, desse 

modo, evitar as penalizações previstas pelas novas regras da aposentação da função pública.  

 

Quanto ao pessoal de enfermagem também se registou, face a 2006, um ligeiro aumento do número de enfermeiros de 

7.236 para 7.309, em 2007. O pessoal técnico e outro pessoal técnico superior assinalaram também um pequeno aumento, 

tendo havido um decréscimo, face a 2006, de outro pessoal de 6.688 para 6.554, em 2007 (vd. Quadro infra). 

Quadro 39: Produção por Tipo de Consultas médica 

 

Fonte: Portugal, MS, DGS, Direcção de serviços de epidemiologia e estatísticas de saúde, Divisão de estatísticas da saúde (2007a) e Portugal, MS, DGS, Direcção de 

serviços de epidemiologia e estatísticas de saúde, Divisão de estatísticas da saúde (2007b) 

 

No que se refere ao movimento assistencial (produção), os dados apresentados em 2007 indicam um ligeiro aumento face a 

2006, quer das consultas totais realizadas, quer nas consultas programadas, quer ainda nas primeiras consultas. Pode, 

assim, inferir-se um balanço positivo em termos de produção e do acesso.  

Relativamente à caracterização dos domicílios, por não existirem disponíveis dados comparativos (por divergência nas 

metodologias utilizadas) face a 2006, apresenta-se o número de visitas domiciliárias do Pessoal Médico, de Enfermagem e 

de Serviço Social, em 2007. Sendo de notar que foram realizadas pelo Pessoal de Enfermagem 2.354.591 visitas 

domiciliárias (vd. Quadro infra). 
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Figura 35: Caracterização das visitas domiciliárias 

 

Fonte: Portugal, MS, DGS, Direcção de serviços de epidemiologia e estatísticas de saúde, Divisão de estatísticas da saúde (2007a) e Portugal, MS, DGS, Direcção de 

serviços de epidemiologia e estatísticas de saúde, Divisão de estatísticas da saúde (2007b) 

Quanto ao atendimento em SAP, registou-se uma diminuição em todas as situações pós-atendimento. Denotando-se o 

decrescimento em Ambulatório/Domicílio, de 5.247.633, em 2006, para 4.704.991, em 2007. Assim como, a diminuição dos 

Internamentos em Centros de Saúde de 12.778, em 2006, para 7.770, em 2007 (vd. Quadro infra). 

Quadro 40: Atendimento em Serviço de Atendimento Permanente (SAP) 

 

Fonte: Portugal, MS, DGS, Direcção de serviços de epidemiologia e estatísticas de saúde, Divisão de estatísticas da saúde (2007a) e Portugal, MS, DGS, Direcção de 

serviços de epidemiologia e estatísticas de saúde, Divisão de estatísticas da saúde (2007b) 

 

Em 2007, o número de consultas com médicos de Medicina Geral e Clínica Geral, por cada 100 000 habitantes/ano, é mais 

acentuado nas regiões Algarve e Centro, representando um valor médio de 69,9 consultas no Algarve e de 67,9 no Centro, 

por cada 100 000 habitantes/ano (vd. Gráfico infra). 
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Gráfico 31: Caracterização do número de consultas médicas por habitante/ano 

 
 

Fonte: Portugal, Ministério da Saúde, ACS - WebSIG, Mapas Interactivos  (2009) 

Relativamente ao número de consultas médicas por habitante por ano nos cuidados de saúde primários e nos hospitais em 

2007, de acordo com o gráfico acima, o valor mais elevado é observado na região Centro com 4,4, logo seguida da região 

Norte com 4,2 consultas. Em relação ao continente apresenta 4,1 consultas por habitante por ano (vd. Gráfico infra). 

Gráfico 32:  

 

 Fonte: Portugal, Ministério da Saúde, ACS - WebSIG, Mapas Interactivos  (2009) 

Ao nível dos Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica regista-se, em termos gerais, um decréscimo de 2006 

para 2007, com excepção dos Tratamentos fisioterapia, onde se assinala um aumento de 742.770 (2006) para 791.771, em 

2007 (vd. Quadro infra). 
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Também se aponta que, face a 2006, houve um decréscimo acentuado dos outros actos de diagnóstico de 329.271 para 

56.005, em 2007 e das Análises realizadas de 513.830 para 436.443, em 2007 (vd. Quadro infra). 

Quadro 41: Caracterização do Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

 

Fonte: Portugal, MS, DGS, Direcção de serviços de epidemiologia e estatísticas de saúde, Divisão de estatísticas da saúde (2007a) e Portugal, MS, DGS, Direcção de 

serviços de epidemiologia e estatísticas de saúde, Divisão de estatísticas da saúde (2007b) 

No âmbito dos indicadores de custo, observa-se ao nível do consumo de medicamentos per capita, em 2007, nota-se que é 

na região do Alentejo que são consumidos mais medicamentos, registando um valor de 378,1 euros, seguida do Centro com 

um consumo de 342,4 euros (vd. Gráfico infra). 

Gráfico 33: Consumo (euros) de medicamentos per capita – mercado total 

 

Portugal, Ministério da Saúde, ACS - WebSIG, Mapas Interactivos  (2009) 

 

Ao nível do movimento dos doentes, assinala-se um decréscimo dos doentes entrados e saídos. Em 2006, deram entrada 

7279 doentes e saíram 7400 e, em 2007, entraram 3494 e saíram 3556. Quanto à Demora média também se aponta um 

acréscimo face a 2006, que passou de 18,3 para 22,9 dias em 2007 (vd. Quadro infra). 

Quadro 42: Caracterização das Unidades de Internamento - Movimento dos doentes 

 

Fonte: Portugal. Ministério da saúde. Direcção-geral da saúde. Direcção de serviços de epidemiologia e estatísticas de saúde. Divisão de estatísticas da saúde (2007a) e 

Portugal. Ministério da saúde. Direcção-geral da saúde. Direcção de serviços de epidemiologia e estatísticas de saúde. Divisão de estatísticas da saúde (2007b) 
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Relativamente à reestruturação dos Centros de Saúde através da criação de Unidades de Saúde Familiar, em Março de 

2010, segundo a Missão dos Cuidados de Saúde Primários, já estavam em actividade 234 USF e a aguardar aprovação 30415. 

4. OS ASPECTOS MAIS MARCANTES DA ACTUALIDADE 

4.1. ESTADO DE SAÚDE DOS PORTUGUESES E FACTORES DE RISCO NO CONTEXTO OCDE 

Em 2007, a esperança de vida à nascença era de 78,9 anos, a qual corresponde, segundo a OCDE (2007), praticamente à 

média dos países da OCDE, que é de 79 anos.  

A taxa de mortalidade infantil, como nos outros países da OCDE, desceu significativamente ao longo das últimas décadas, 

para 3,3 mortes por cada 1000 nados vivos, quando comparado com a taxa de mortalidade infantil de 24,2 por cada 1000 

nados vivos em 1980 (OCDE, 2007). 

Quadro 43: Evolução dos indicadores de saúde 

Indicadores de saúde 2005 2006 2007 2008 

Esperança de vida à nascença * 77,9 78,3 78,7 78,9 

Nascimentos pré-termo (1000 nados vivos) * 6,6 7,9 9,1 9,0 

Nascimentos em mulheres adolescentes (100 nados vivos) * 4,8 4,5 4,5 4,2 

Nascimentos em mulheres com idade de risco=35 * 16,4 17,5 18,5 19,3 

Natalidade (por 1000 habitantes) *1  - - 9,7 9,8 

Esperança de vida dos 1 aos 4 anos * 77,2 77,6 77,9 78,2 

Esperança de vida dos 15 aos 19 anos * 63,4 63,8 64,1 64,3 

Esperança de vida dos 45 aos 19 anos * 35,0 35,3 35,4 35,6 

Esperança de vida dos 65 aos 69 anos * 17,7 18,0 18,1 18,3 

Mortalidade perinatal (1000 nados vivos) * 3,8 3,8 3,6 3,2 

Mortalidade neonatal (1000 nados vivos) * 4,3 4,5 4,3 4,0 

Mortalidade infantil (1000 nados vivos) * 3,4 3,3 3,4 3,3 

Mortalidade dos 1-4 anos (100 000 indivíduos) * 20,7 24,4 18,1 18,2 

Mortalidade dos 5-9 anos (100 000 indivíduos) * 16,7 14,4 11,6 11,0 

Mortalidade dos 10-14 anos (100 000 indivíduos) * 14,8 16,7 16,1 17,6 

Mortalidade dos 15-19 anos (100 000 indivíduos) * 46,4 41,6 36,2 33,2 

Mortalidade dos 20-24 anos (100 000 indivíduos) * 64,2 54,2 56,2 48,8 

Mortalidade dos 25-44 anos (100 000 indivíduos) * 136,3 126,7 117,9 112,1 

Mortalidade dos 45-64 anos (100 000 indivíduos) * 537,9 519,4 514,0 507,5 

 
Fonte: * Portugal. Ministério da Saúde. ACS (2010) / *1 Portugal, MS, DGS, Direcção de serviços de epidemiologia e estatísticas de saúde, Divisão de estatísticas da 

saúde (2009)  

 

                                                 

15 Até ao dia 8 de Março de 2010 entraram 406 candidaturas através do site da Missão. De acordo com a metodologia de avaliação definida pela MCSP foram aceites 

para avaliação pelas ETO (Equipas Técnicas Operacionais) 304 candidaturas e estão emitidos 256 pareceres técnicos. Destes, estão confirmados positivamente pelos 
conselhos directivos das ARS, IP 245 equipas. 
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A proporção de consumo diário de tabaco entre os adultos tem revelado um declínio, ao longo das duas últimas décadas, 

em relação à maioria dos países da OCDE. Portugal possui uma das taxas mais baixa, representando 19,6%, em 2007, de 

fumadores diários adultos, face à média da OCDE de 23,3% (OCDE, 2007). De acordo com a figura infra, a percentagem 

mais elevada de consumo diário de tabaco, é nos homens do grupo etário dos 15 a 24 anos com 25,9% e nos homens do 

grupo etário dos 25 a 44 anos, representando 37,6%. 

Quanto às taxas de obesidade têm vindo a aumentar em praticamente todos os países da OCDE, embora persista uma 

notável diferença entre os vários países (OCDE, 2007). Em 2006, a percentagem mais elevado foi observada no grupo etário 

dos 45-64 com 22,0% de homens e 24,3% de mulheres obesos. 

Relativamente ao consumo de álcool, nos últimos 12 meses, é registada uma maior percentagem nos homens do grupo 

etário dos 25 aos 44 anos com 82,4% e nos homens do grupo etário dos 45 aos 64 anos com 89,2%, respectivamente (vd. 

Quadro infra). 

Quadro 44: Factores de risco 

Factores de risco 2005 2006 2007 2008 

Tabaco – consumo diário (15 a 24 anos)  
H 

- 
25,9 

- - 
M 14,2 

Tabaco – consumo diário (25 a 44 anos)  
H 

- 
37,6 

- - 
M 17,5 

Tabaco – consumo diário (45 a 64 anos)  
H 

- 
25,5 

- - 
M 8,4 

Tabaco – consumo diário (65 a 75 anos)  
H 

- 
12,1 

- - 
M 1,3 

Álcool – consumo nos últimos 12 meses (15 a 24 anos)  
H 

- 
50,1 

- - 
M 35,2 

Álcool – consumo nos últimos 12 meses (25 a 44 anos)  
H 

- 
82,4 

- - 
M 54,0 

Álcool – consumo nos últimos 12 meses (45 a 64 anos)  
H 

- 
89,2 

- - 
M 57,6 

Álcool – consumo nos últimos 12 meses (65 a 75 anos)  
H 

- 
81,7 

- - 
M 43,7 

Obesidade (18-24 anos)  
H 

- 
4,2 

- - 
M 3,4 

Obesidade (35-44 anos)  
H 

- 
12,8 

- - 
M 12,7 

Obesidade (45-64 anos)  
H 

- 
22,0 

- - 
M 24,3 

Obesidade (65 a 75 anos)  
H 

- 
19,6 

- - 
M 23,5 

 
Fonte: Portugal. Ministério da Saúde. ACS (2010) 

Em 2008, no âmbito do abuso e dependência de álcool, observa-se o valor mais elevado de 13,0 por cada 100 000 

habitantes na mortalidade por doenças atribuíveis ao álcool antes dos 65 anos. Quanto às doenças neoplásicas, é a 

mortalidade por cancro da mama antes dos 65 anos que representa o valor mais elevado com 11,8 por cada 100 000 

mulheres. Relativamente às doenças cardiovasculares o maior valor é observado ao nível da mortalidade por doença 

isquémia do coração antes dos 65 anos, representando 10,1 por cada 100 000 habitantes. Nas doenças infecciosas, o maior 

valor surge ao nível da incidência de sífilis congénita com 14,1 por cada 100 000 habitantes (vd. Quadro infra). 
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Quadro 45: Principais causas de morte 

Principais causas de morte 2005 2006 2007 2008 

Mortalidade por cancro da mama antes dos 65 anos (CID10:C50) (100 000 mulheres) 12,4 11,2 12,1 11,8 

Mortalidade por cancro do colo do útero antes dos 65 anos (CID10:C53) (100 000 mulheres) 2,5 2,0 2,5 2,6 

Mortalidade por cancro do colo do útero antes dos 65 anos (CID10:C18-C20) (100 000 indivíduos) 7,4 7,2 7,1 7,7 

Mortalidade por doença isquémia do coração antes dos 65 anos (CID10:C120-I125) (100 000 indivíduos) 12,1 11,0 10,4 10,1 

Mortalidade por AVC antes dos 65 anos (CID10:C160-I169) (100 000 indivíduos) 11,7 10,5 10,0 9,9 

Mortalidade por SIDA antes dos 65 anos (CID10:B20-B24) (100 000 indivíduos) 8,4 7,0 7,3 6,8 

Incidência de Sífilis congénita 20,3 13,0 20,6 14,1 

Mortalidade por suicídio antes dos 65 anos (CID10:X60-X84) (100 000 indivíduos) 5,3 4,9 5,5 5,7 

Mortalidade por doenças atribuíveis ao álcool antes dos 65 anos (CID10: C00-C15, F10, I42.6, K70, K86, X45) (100 000 
indivíduos) 

11,9 11,2 12,4 13,0 

Mortalidade por acidentes de viação antes dos 65 anos (CID10:V02-V04, V09, V12-V14, V19-V79, V86-V89) (100 000 
indivíduos) 

11,2 8,3 8,5 7,9 

Fonte: Portugal. Ministério da Saúde. ACS (2010) 

4.2. A REORGANIZAÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE EM ACES 

Podemos referir que os actuais desafios na reforma dos cuidados de saúde primários em Portugal passam por:  

 Adaptação do modelo ACES às Unidades Locais de Saúde (ULS) 

 Articulação entre UF e os respectivos Agrupamentos de Centros de Saúde 

 Desenvolvimento de sistemas de informação 

 Investimento em formação para o desenvolvimento de competências para a gestão da mudança  

 Desenvolvimento da governação clínica 

 Processos de acreditação das unidades de saúde 

 Problemas estruturais importantes a nível das instalações, equipamentos e dos recursos humanos 

 Abordagens sistemáticas da qualidade e de manuais de boas práticas em todas as USF 

 

Em termos de contratualização e acompanhamento destacamos: 

 

 Alterações ao modelo de contratualização com as USF 

 Desenvolvimento do Contrato-Programa (CP) com os ACES 

 Contratualização com as unidades funcionais  

 Contratualização interna com as várias unidades funcionais dentro do ACES  

 Adequabilidade dos incentivos financeiros 

 

Salientamos que, de acordo com o relatório do estudo sobre o momento actual da reforma dos cuidados de saúde primários 

em Portugal 2009/2010 (Portugal. Associação Nacional De Unidades De Saúde Familiar, 2010), a contratualização surge, 

talvez, como um dos processos mais importantes da reforma em curso. Tal facto é evidenciado pelos coordenadores das 

USF ao ― (…) considerarem, em 73,1% dos casos, que os mecanismos de contratualização são um estímulo para trabalhar 

com maior qualidade. No entanto, 49,6% entendem que as metas contratualizadas não foram discutidas e negociadas de 

forma equilibrada, 48,8% consideram mesmo que a contratualização não é uma negociação transparente e 71,2% que o 

sistema informático utilizado para a Monitorização dos Indicadores contratualizados não é adequado‖.  
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No âmbito do mesmo estudo, em relação ao processo de estabelecimento de metas a contratualizar, 54.9% dos inquiridos 

consideraram que as metas não deveriam ser as mesmas para as USF dentro do mesmo ACES e 53,2% que os indicadores 

económicos deveriam ser baseados em médias das USF. 

4.3. SITUAÇÃO ECONÓMICA E CLIMA POLÍTICO ACTUAL 

As reformas que um pouco por todo o mundo percorrem as agendas políticas da actualidade, revelam inevitavelmente que 

cada vez mais é necessário estabelecer prioridades e controlar a forma como são consumidos, na produção e distribuição, os 

recursos que os países alocam ao sector da saúde. 

Não é nossa intenção efectuar uma análise aprofundada da situação económica do país, mas tão-somente salientar alguns 

aspectos que detêm influência no sector da saúde português e que são condicionados pela envolvente conjuntural do país.  

A situação orçamental portuguesa foi, em 2009, profundamente marcada pelos efeitos da crise económica e financeira 

internacional, reflectindo a recessão mundial verificada, à semelhança do sucedido na generalidade das economias. 

Em particular, o agravamento do défice português em 2009, à semelhança do sucedido em vários países europeus, resultou 

de uma quebra de receita fiscal e, consequentemente, num aumento das despesas de apoio social e investimentos de 

relançamento da economia. 

“Para 2010 e 2011 persiste uma elevada incerteza e riscos globalmente descendentes para a 

actividade económica mundial. Estes riscos decorrem tanto do possível impacto sobre a procura da 

inevitável reversão das medidas de estímulo implementadas pelas autoridades, como dos possíveis 

efeitos da crise financeira sobre o nível de equilíbrio da actividade económica e sobre a própria 

dinâmica de crescimento do produto potencial das economias.” (Banco de Portugal, 2009) 

No boletim económico de Inverno, recentemente divulgado, o Banco de Portugal reviu em forte alta a sua previsão de 

crescimento económico para Portugal. Estas projecções indiciam que, durante os próximos dois anos, ocorrerá crescimento 

a um ritmo semelhante ao dos parceiros da zona euro, à semelhança das previsões feitas pelo FMI, OCDE e Comissão 

Europeia no final do ano passado. 

No entanto, ainda de acordo com o Banco de Portugal, o desemprego continuará a aumentar, esperando-se que apenas em 

2011 se possa vir a assistir a uma retoma no mercado de trabalho. A entidade liderada por Vítor Constâncio prevê que, 

durante a actual crise, ―ocorra uma destruição de emprego em termos líquidos muito superior à registada nos dois episódios 

recessivos anteriores‖. 

Um outro grande problema que o país enfrentará neste ano, de acordo com as previsões da referida entidade, será a 

previsível quebra/estagnação do rendimento disponível, em termos reais. Durante o ano de 2009, com a baixa das taxas de 

juros, a consequente redução do valor das prestações dos empréstimos e uma taxa de inflação negativa, os aumentos 

salariais, em termos reais, revelaram-se mais generosos do que aquilo que era esperado. Em 2010, caso os sinais de retoma 



 

  
166 

 

  

na Europa se consolidem, os juros voltarão a subir, a inflação será de novo positiva, afectada sobretudo pela evolução do 

preço dos combustíveis e pela política salarial, sendo aconselhável uma forte moderação. 

Ainda de acordo com as previsões do Banco de Portugal, o consumo privado, depois de uma contracção de 0,9 por cento 

em 2009, deverá crescer 1 por cento em 2010. A explicação apresentada reside naquilo que os portugueses decidirão ou 

não poupar. 

“Não obstante as limitações impostas pela manutenção de uma situação desfavorável no mercado 

de trabalho e pelo aumento progressivo das taxas de juro ao longo do horizonte de projecção, o 

crescimento do consumo deverá ser superior ao do rendimento disponível, implicando uma redução 

da taxa de poupança para níveis mais próximos dos prevalecentes em 2008.″ (Banco de Portugal, 

2009) 

Aposta-se num cenário onde a confiança das famílias regressará e o seu consumo aumenta, aspecto particularmente 

relevante para a melhoria das projecções do PIB revelado pelo Banco de Portugal. 

Num contexto de recuperação e consolidação das contas públicas, quer em Portugal quer noutros países, vários desafios e 

esforços são exigidos. A promoção do crescimento, do investimento e do emprego, assim como a retoma rápida do caminho 

de equilíbrio das contas públicas, constituem as directrizes do Governo na recente apresentação do orçamento de estado 

para 2010. 

O novo programa do XVIII Governo Constitucional assume três prioridades políticas fundamentais (Portugal, AR, Programa 

do XVIII Governo Constitucional 2009-2013): 

 Relançar a economia e promover o emprego; 

 Reforçar a competitividade, reduzir a dependência energética e o endividamento externo, valorizar as exportações, 

modernizar Portugal; 

 Desenvolver as políticas sócias, qualificar os serviços públicos e reduzir as desigualdades. 

O aumento da despesa efectiva do Estado em 2010 é de 2.183 milhões face ao ano anterior. Somando os principais 

aumentos absolutos obtém-se um crescimento da despesa de 2.732 milhões de euros, no qual o Serviço Nacional de Saúde 

representa 499 milhões (Portugal, Ministério das Finanças e da Administração Pública, DGO, 2010). 

Quadro 46: Despesa Total Consolidada - Ministério da Saúde (Milhões de euros) * 

MINISTÉRIOS  Estado SFA Total Consolidado Estrutura 
% Valor Estrutura Valor Estrutura 

Saúde 

 

8.858,6 17,5 9.396,6 37,1 9.504,5 15,9 

 

Fonte: Quadro adaptado do Relatório do Orçamento de Estado (Portugal, Ministério das Finanças e da Administração Pública, DGO, 2010) 

* Não contém passivos financeiros, FRDP e dotação provisional. 
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A despesa do subsector Estado orçamentada nos vários ministérios traduz as políticas e prioridade sectoriais definidas. 

Assim, o orçamento prevê um esforço financeiro com maior incidência no Ministério Saúde, Trabalho e da Solidariedade 

Social e no Ministério Educação, bem como as funções de soberania, com relevo para as áreas da Defesa Nacional e 

Administração Interna (Portugal, Ministério das Finanças e da Administração Pública, DGO, 2010). 

Quanto à evolução económica em Portugal, actualmente assiste-se à implementação de uma estratégia de consolidação 

fiscal, face aos compromissos assumidos no PEC, com o objectivo de redução do défice de 9,3%, em 2009, para 3% do PIB 

até 2013.  

A consolidação destes objectivos será efectuada através da combinação de restrições na despesa e iniciativas para aumento 

da receita, privilegiando a redução e contenção da despesa, mantendo um quadro geral de estabilidade fiscal que não 

comprometa a competitividade e o emprego, assegurando a sustentabilidade das finanças públicas, reforçando o quadro 

orçamental, orientando-a para uma orçamentação de base plurianual, articulando-a com uma política de reformas 

estruturais para a modernização e competitividade da economia portuguesa e para o combate ao endividamento externo 

(Portugal, Ministério das Finanças e da Administração Pública, 2010). 

A prossecução desta estratégia será realizada através do Plano de Estabilidade e Crescimento (PEC), o qual foi aprovado 

pelo Conselho de Ministros, no dia 13 de Março de 2010 e que será remetido à Assembleia da República, estando a sua 

discussão agendada para o primeiro trimestre de 2010. 

O PEC e o necessário equilíbrio orçamental importam a introdução de medidas de controlo da despesa pública, visando uma 

redução do défice, com necessárias implicações na área da saúde, nomeadamente, na contenção dos investimentos e das 

despesas correntes do sector. Ainda que não tenham sido apresentadas quaisquer propostas que determinem um 

crescimento dos impostos directos, assinala-se a redução dos benefícios sociais na educação e saúde. 

Neste contexto, uma previsível desorçamentação e desinvestimento por parte do Estado, acompanhada por um eventual 

cenário de retracção no consumo e na despesa por parte dos privados, com a consequente diminuição da receita fiscal e 

contributiva, terão reflexos evidentes no sector da saúde e nos seus resultados no decorrer do ano de 2010. 

O objectivo da equidade e solidariedade no financiamento em saúde, baseado no critério de que as contribuições devem ser 

feitas de acordo com a capacidade de pagar das famílias e não em relação às necessidades ou à utilização de cuidados que 

o seu estado de saúde possa exigir, tem sido difícil de garantir e será ainda mais difícil num contexto de contenção de 

despesa pública, como a que se assinala.  

4.4. EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA (2005-2008) E CARACTERIZAÇÃO DO SECTOR DA SAÚDE EM GERAL, RELATIVAMENTE À 

DESPESA E INVESTIMENTO NA SAÚDE E AOS RECURSOS HUMANOS (2007)  

A necessidade de financiar a saúde depende do modo como a estrutura demográfica dos países se altera e nos países da 

OCDE, em geral, tem sido observado um aumento da população com mais de 65 anos. Este facto é preocupante, tendo em 

conta que irá afectar o financiamento da saúde (OCDE, 2007). 
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Em termos de evolução demográfica constata-se que de 2005 a 2008, de acordo com o quadro infra, houve um crescimento 

significativo da população do grupo etário 75 e mais anos e um ligeiro crescimento do grupo etário 65-74 anos e da 

população de 65 e mais, a qual representa em 2008, 17,6% da população total. 

Quadro 47: População residente por grupos etários (2005-2008) 

Ano/N.º da População 

Residente 
2008 

% Face 

a 2005 
2007 

% Face a 

2005 
2006 

% Face a 

2005 
2005 

0 - 14 anos 1622991 -1% 1628852 -1% 1637637 0% 1644231 

15 - 24 anos 1207060 -7% 1236004 -4% 1265531 -2% 1293031 

25 - 64 anos 5922990 2% 5902888 1% 5867310 1% 5822230 

65 - 74 anos 1005492 -1% 1004160 -1% 1008192 -1% 1016339 

75 e mais anos 868717 9% 845671 7% 820425 3% 793761 

 

Fonte: Quadro adaptado dos dados sobre a População residente (N.º) em Portugal e Grupo etário (Por ciclos de vida); Anual - INE, Estimativas Anuais da População 

Residente. Última actualização destes dados: 02 de Outubro de 2009 (Portugal, INE, 2009)  

A população idosa (65 e mais anos) representa 35,3% do total da população, revelando-se superior ao valor percentual da 

população jovem (0-14 e 15-24) que figura 26,6%. Face ao ano de 2005, em termos percentuais registou-se um decréscimo 

da população jovem e um crescimento considerável dos grupos com 65 e mais anos. 

Relativamente ao total da população residente em Portugal, verificou-se um ligeiro crescimento do ano de 2005 para 2008 

(vd. Gráfico infra). 

Gráfico 34: Total da População Resistente em Portugal 

 

População residente (N.º) em Portugal e Grupo etário (Por ciclos de vida); Anual - INE, Estimativas Anuais da População Residente. Última actualização destes dados: 02 

de Outubro de 2009 (Portugal, INE, 2009) 

A percentagem do Produto Interno Bruto (PIB) gasta nos cuidados de saúde é um indicador do empenho do país em relação 

à promoção da saúde e à qualidade de vida relacionada com a saúde. 

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), o total dos gastos em saúde em 

Portugal representou, em 2006, 9,9% do PIB, o qual está um ponto percentual acima da média dos países da OCDE (8,9%) 

(vd. Gráfico infra). 
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Gráfico 35: Gastos Totais em saúde, em % do PIB (OCDE, 2007) 

 

Apesar de dedicar uma elevada percentagem do seu PIB, Portugal gastou apenas 2,150 USD em saúde per capita, sendo 

este inferior à média dos países da OCDE, que corresponde a 2,964 USD16 (vd. Gráfico infra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

16 Os dados são expressos em dólares americanos ajustados ao poder de compra (purchasing power parities-PPPs), o qual permite comparar os gastos entre os países 
através de uma base comum. 
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Gráfico 36: Gastos em saúde pública e privada per capita (2007) 

 

O aumento nos gastos farmacêuticos tem sido um dos factores que têm contribuído para o aumento do total dos gastos em 

saúde em muitos países da OCDE. Em 2006, Portugal estes gastos representam 21,8% do total dos gastos em saúde, valor 

muito acima à média dos países da OCDE de 17,1% (OCDE, 2009). 

O sector público continua a ser a principal fonte do financiamento na maioria dos países da OCDE. Em Portugal, em 2006, 

71,5% dos gastos em saúde foram financiados por fontes públicas, valor ligeiramente abaixo da média dos países da OCDE 

de 72,8% (OCDE, 2009). 

Ao nível dos recursos no sector da saúde (humanos, físicos e tecnológicos), de acordo com a OCDE (2009), existiam em 

Portugal, no ano 2007, por cada 1000 habitantes 3,5 médicos, valor ligeiramente acima da média dos países da OCDE de 

3,1 por cada 1000 habitantes. Relativamente aos enfermeiros, existem 5,1 por cada 1000 habitantes, estando este valor 

muito abaixo do valor médio dos países da OCDE que é de 9,6 enfermeiros por cada 1000 habitantes.  

4.5. PROGRESSOS NA GOVERNAÇÃO EM SAÚDE 

As reformas no sector da saúde são generalizadas e o enfoque está nos CSP. Portugal viveu uma verdadeira e profunda 

reforma com a implementação de um serviço nacional de saúde em 1979, com uma clara centralização nos cuidados de 

saúde primários, embora muitas das iniciativas tenham ficado no âmbito de iniciativas legislativas sem grandes 

consequências práticas e principalmente sem que se procedesse às necessárias avaliações.  
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Fruto de sucessivos ciclos políticos, a continuidade de orientações na área da saúde foi, por diversas vezes, colocada em 

causa e muitas delas não saíram do papel. Como referem Biscaia et al. (2008), ―os cuidados de saúde primários e os centros 

de saúde estiveram quase dez anos sem saber ao certo e de facto, qual o decreto-lei que os enquadra. E mesmo assim 

continuam a funcionar‖. 

Considerando a temática em análise, destacamos, sem prejuízo de alguns questionamentos, dois aspectos particularmente 

positivos no decurso da governação em saúde, naquilo que se refere a experiências mais recentes, igualmente salientados 

pelo OPSS nas suas análises de políticas de saúde (OPSS, 2008). 

4.5.1. A REVITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTRATUALIZAÇÃO 

Constituindo um processo retomado em 1996 no nosso país, e não obstante as evoluções significativas nos CSP, 

designadamente, na vertente das USF, os processos de contratualização têm obtido maiores desenvolvimentos ao nível 

hospitalar.  

Não obstante, tem sido defendido por muitos como um instrumento necessário para a garantia da sustentabilidade e 

regulação do sector e, bem assim, como uma ferramenta necessária para induzir um maior rigor, transparência e 

responsabilização do sistema. 

Apresenta, contudo, algumas fragilidades que se prendem, desde logo, com a sua falta de consolidação nos sectores privado 

e social, considerando-se as especificidades próprias destas realidades, e nas instituições de saúde de uma forma 

generalizada, no sentido de assim se obterem benefícios resultantes de uma visão mais integrada do sistema e de 

centralidade no cidadão. 

Para além disso, não permite ainda de forma explícita informar resultados em saúde (outcomes), tendo, no entanto, sido 

palco de uma nova perspectiva de gestão em saúde que pretende promover ganhos de eficiência e qualidade. 

Para garantia de um processo de contratualização efectivo, é exigida uma maior intervenção ao nível da interoperabilidade 

dos sistemas de informação, questão particularmente sensível para o sucesso do modelo de monitorização e 

acompanhamento operacionalizado e consequente avaliação. 

Os dispositivos de contratualização devem, assim, ser considerados como um dos principais instrumentos de 

responsabilização e de desenvolvimento dos sistemas de saúde e principalmente como uma nova cultura que privilegia os 

resultados, a transparência da informação, a responsabilização e a descentralização.  

Com efeito, insere-se no conjunto de mecanismos de regulação inovadores suscitados pelo New Public Management (NPM) 

e vem permitir a substituição das tradicionais relações de hierarquia ou tutela por contratos baseados na autonomia e na 

responsabilidade, explicitando as necessidades de saúde e defendendo os interesses dos cidadãos e da sociedade, com vista 

a assegurar a melhor utilização dos recursos públicos para a saúde e a máxima eficiência e equidade nos cuidados a prestar 

(Escoval, Matos, 2009). 



 

  
172 

 

  

Ainda que tenha sido alvo de um processo lento na sua implementação, parece defensável a sua continuidade e 

alargamento a outros níveis e indesejável um qualquer recuo na sua consolidação.  

4.5.2. REFORMA DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – A PERSPECTIVA DA CONTRATUALIZAÇÃO 

A reforma dos cuidados de saúde primários, a par do processo de contratualização, tem sido caracterizada por alguns 

avanços e recuos, sendo, no entanto, largamente considerado como uma necessidade fundamental para a melhoria do 

sistema de saúde português à semelhança daquilo que tem sido, de uma forma generalizada, considerado no mundo inteiro. 

Com efeito, no seguimento de importantes experiências organizacionais inovadoras, como os Projectos Alfa, o Regime 

Remuneratório Experimental e a contratualização de centros de saúde em algumas regiões do país, estes processos foram 

interrompidos entre 2000 e 2005, ainda que se tenha mantido, de alguma forma, uma filosofia de relacionamento contratual 

entre financiadores e prestadores, envolvendo uma explicitação da ligação entre o financiamento atribuído e os resultados 

esperados. 

A partir de 2005, foi possível desenvolver um processo de contratualização ao nível das Unidades de Saúde Familiar, em 

grande medida resultante de uma vontade política nesse sentido e, principalmente, pelo dinamismo e empenho das equipas 

no terreno. 

Os fundamentos para um novo modelo organizacional e de contratualização para o conjunto dos cuidados de saúde 

primários – os Agrupamentos de Centros de Saúde – que visam a promoção de cuidados de proximidade com qualidade, 

num quadro de responsabilização pelo desempenho com sustentabilidade institucional, técnica e económico-financeira, 

estão actualmente lançados, sendo crítica e actual a questão de perceber se a solução legislativa encontrada para estes 

novos serviços desconcentrados das ARS encerram, em si, os instrumentos suficientes e adequados para manter um 

processo de contratualização efectivo neste nível de cuidados.  

Mais do que isso, não podemos ignorar que a actual mudança organizacional é uma grande transformação, que implica 

passar de um sistema de transacções simples, para um sistema dotado de alguma complexidade atento o número de ACES 

implementados, sem esquecer o impacto, a médio e longo prazo, dos custos de transacção, incluindo tempo, capacidade e 

desenvolvimento de competências.  

 

Assegurar uma contratualização rigorosa destas relações é uma arquitectura em relação à qual urge considerar a dimensão 

de recursos que permita a viabilidade de fase de transição e o sucesso da reforma. 
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OS CENÁRIOS FUTUROS 

Uma melhor governação de saúde exige necessariamente uma propensão prospectiva.  

O propósito essencial dos cenários passa por apresentar uma imagem de futuros prováveis, num horizonte ou horizontes 

definidos na tentativa de assegurar um posicionamento mais favorável no futuro. Representam, no entanto, sistemas 

complexos que visam revelar sinais precoces de alterações do futuro.  

Mais do que isso, os cenários afectam o julgamento sobre como o futuro deve ser, considerando aspectos positivos e 

negativos e levando em conta a dinâmica do futuro e o poder de moldá-lo. Os ―bons‖ cenários permitem a tradução de 

declarações sobre o futuro em insights sobre riscos/probabilidades na tomada de decisão, podendo revelar-se um guia útil e 

atractivo sobre o que pode acontecer no relacionamento entre factos e decisões, incluindo de forma abrangente e 

equilibrada o ambiente externo. Por seu turno, conferem "pistas" que podem ser verificadas antes da ocorrência dos eventos 

que elas sinalizaram. 

O planeamento de cenários que nos permitam estabelecer uma agenda através das incertezas do futuro implica adoptar 

uma decisão ou estratégia que será a mais correcta e que melhor se comporta nos diversos futuros possíveis. Com o 

objectivo de encontrar essa estratégia "robusta", são criados vários cenários divergentes entre si. As diferentes dimensões 

consideradas constituem no fundo histórias especialmente construídas sobre o futuro, cada uma delas modelando uma 

percepção distinta e plausível daquilo que poderá vir a ocorrer, com um nível mais ou menos incerto e com diferentes graus 

de importância. 

Os cenários abaixo descritos procuram auxiliar na identificação daquilo que poderá ser uma visão para o futuro da 

contratualização em CSP para 2015, visando ainda antecipar a agenda estratégica e proporcionar as indicações úteis quanto 

às condições e instrumentos necessários à sua operacionalização. 

Num mundo incerto e imprevisível, e onde se têm que tomar decisões estratégicas, o que se deve fazer? Realizar o scanning 

sistemático do ambiente organizacional, explorar futuros alternativos, e ganhar agilidade estratégica (Portugal, INA, 2008). 

O presente capítulo estruturar-se-á em 3 partes. Num primeiro momento abordaremos o scanning do contexto 

organizacional, explorando as forças motrizes em resultado da sessão de brainstorming realizado. Estas tendências servirão 

de ponto de partida para a realização de uma simulação de futuros possíveis, através da construção e exploração de 

cenários contrastados - Scenario Planning and Thinking. 

Na segunda parte, e a partir dos resultados obtidos na fase anterior (a exploração e definição das forças motrizes de 

mudança, reflexão sobre as evoluções opostas dos eixos considerados, selecção de dois eixos mais adequados para dar 

resposta ao foco estratégico e construção da matriz de cenários) e que constituíram a matéria-prima de base que levou à 

construção e exploração de futuros alternativos - o Scenario Planning, proceder-se-á à identificação dos factores causais. 

Daqui decorre a construção das narrativas para cada um dos cenários identificados. 

Numa terceira e última fase – ―Da Antecipação à Estratégia‖ - são exploradas as implicações e acções dos cenários, 

permitindo-se a simulação de ambientes competitivos susceptíveis de responder a desafios concretos relacionados com 
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processos de mudança ou renovação, (re)definição de planos de acção e agendas estratégicas, ou a necessidade de tomar 

decisões consideradas críticas em situações específicas. 

Estas fases podem resumir-se na figura infra. 

Figura 36: O planeamento de cenários futuros 

 

1. SCANNING DO CONTEXTO – AS FORÇAS DE MUDANÇA 

Para efeitos de melhor entendimento dos cenários adiante apresentados e enriquecimento da discussão, iremos explorar 

brevemente e tecer algumas considerações relativamente às forças motrizes de mudança mais votadas, designadamente, 

explicitar o porquê da escolha de umas em prejuízo de outras para a formulação da matriz que melhor responda à 

problemática. 

Relembre-se que as ―forças motrizes‖ constituem os elementos susceptíveis de influenciar a contratualização em cuidados 

de saúde primários e determinarão as dinâmicas futuras nos caminhos previsíveis e imprevisíveis. As forças motrizes podem 

incluir factores internos próximos do ambiente transaccional e podem caracterizar-se como elementos predeterminados, em 

que existe alguma certeza em como ocorrerão, ou incertezas. 

Posteriormente, tendo por base a votação tendente à identificação das cinco forças motrizes mais importantes, são 

justificadas e explicadas as evoluções identificadas para cada um dos eixos e escolhidos aqueles que constituirão a matriz. 

1.1. AS FORÇAS MOTRIZES MAIS VOTADAS 

 Reforma da saúde 

A questão da reforma da saúde prende-se, desde logo, com as opções políticas. Este factor é determinante para a 

contratualização, na medida em que a existência ou não de vontade política no sentido de reforçar os mecanismos 

tendentes à melhor racionalização da afectação de recursos por esta via depende, em grande medida, daquilo que é o grau 
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de compromisso na utilização deste instrumento que visa, essencialmente, dar uma melhor resposta às necessidades e 

legítimas expectativas dos cidadãos, através de uma optimização dos recursos assente em princípios de eficiência e 

efectividade. 

Para ilustrar esta situação, recorde-se a interrupção do processo de contratualização em finais de 1999 e o seu retomar em 

meados de 2005, ocorreu em grande medida como consequência de alterações dos titulares das pastas.  

A reforma em curso dá, claramente, preponderância à contratualização. De acordo com os peritos, ―ela é necessária‖. No 

entanto, o caminho poderia ser outro, com uma abordagem de sistema mais impositivo e menos relacional. 

Neste contexto, a reforma da saúde é sempre uma força motriz, o seu sentido é que pode mudar. Com efeito, pode ir de 

encontro ao modelo da responsabilidade contratualizada ou assentar numa abordagem de comando e controlo. No entanto, 

o problema que se coloca com esta força motriz prende-se com o facto de esta ser a ―mãe‖ de todas as determinantes, ou 

seja, por se revelar tão abrangente, poderá englobar todas as outras. A reforma/política é que determina se há autonomia, 

como é que se desenvolvem os sistemas de informação, entre outras implicações. 

Por outro lado, também influencia as resistências ou os apoios. 

“Em concreto atende-se às opções do Ministério de Luís Pereira e as opções posteriores. Os actores 

que hoje dão apoio ao mecanismo da contratualização eram oposição, eram resistência”. 

Não obstante a sua importância vital quanto ao futuro da contratualização, foi entendido pelos peritos que, por se encontrar 

num nível muito macro, a inclusão desta força na matriz absorveria grande parte das questões que importa discutir e que 

estão mais ―próximas‖ do próprio processo.  

 Sistema de aprendizagem orientado para a qualidade 

A existência de sistemas orientados para a qualidade é um aspecto fundamental para a contratualização, dado que forçarão 

a formação de lideranças e envolvimento/participação das pessoas, nomeadamente, dos clientes (cidadão).  

“Os sistemas de qualidade são um pilar fundamental do sucesso ou insucesso do processo de 

contratualização, ajudam à maturidade organizacional, à formação de lideranças e à monitorização 

dos resultados”. 

 

Em vez de sistema, poderia utilizar-se a expressão ―dispositivos‖. Com efeito, estes processos incluem em si as 

características de um processo de organizações aprendentes, no sentido positivo. Fala-se aqui de um ―dispositivo de 

aprendizagem virtuosa‖ que terá, sucessivamente, de ser cada vez mais apurado, robusto e que se traduza em melhores 

resultados, como qualquer sistema de aprendizagem. 

O sistema de aprendizagem orientado para a qualidade, num processo de contratualização efectivo, resulta de um sistema 

de envolvimento dos clientes e, por outro lado, dos profissionais (os médicos) que vão contratualizar. Poderá dizer-se que 

existem dois pólos antagónicos que estão a negociar, com interesses e objectivos, por vezes, diferentes. 
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“Se a contratualização não for baseada neste princípio aprendente é impositivo, isto é, a fase inicial 

da negociação é eliminada”. 

 

Sob uma outra perspectiva, esta força motriz não constitui uma perspectiva única de sistema para a qualidade, sendo 

transversal e envolvendo as várias dimensões da qualidade, como, por exemplo, a qualidade do produto final, ou a 

qualidade da organização. 

No final da discussão criada em torno desta força motriz, os peritos optaram pela sua reformulação, tendo sido entendido 

que aqui estariam associadas duas ideias que impunha distinguir. Por um lado, sistema da qualidade, por outro lado, cultura 

de aprendizagem, expressões que passaram a considerar-se como duas forças motrizes distintas para a votação tendente a 

identificar as duas que definiriam os eixos da matriz.  

 Sistema de informação robusto 

Sendo unanimemente entendido que os sistemas de informação constituem um elemento sem o qual a contratualização não 

pode existir de uma forma efectiva, revelando-se ainda um factor crítico da própria reforma dos CSP, optou-se por 

reformular a designação da força motriz de ―SI robusto‖ para ―Sistema de Informação‖.  

Entendeu-se, portanto, que o sistema de informação é a força motriz, sendo a questão da sua robustez dependente da 

evolução do eixo.  

 Resultados em saúde 

A expressão prende-se com a avaliação de resultados, no sentido da obtenção de verdadeiros ganhos em saúde - outcomes.  

No momento actual, a contratualização centra-se muito nos processos, mas torna-se claro e 

evidente que, se estamos a falar em termos futuros e de evolução, têm de ser necessariamente 

encetados esforços no caminho da definição de metas de resultados em saúde. 

Após três anos de contratualização ao nível das USF, principalmente no modelo B, em que existe uma maior maturidade 

organizacional, continua a privilegiar-se as componentes de eficiência e desempenho económico-financeiro, ao invés de se 

evoluir no sentido de incluir indicadores mais relacionados com os resultados em ganhos de saúde das populações inscritas, 

ou seja, o futuro reside num modelo de contratualização baseado em níveis de desempenho aferido por verdadeiros 

indicadores de processo e de resultado. 

“A evolução da contratualização, na minha perspectiva, devia passar por aí, até porque isso permite 

determinar se vale a pena fazer ou não essa contratualização, podendo ainda beneficiar e fazer 

evoluir a componente dos incentivos, que já podiam ser diferentes se os resultados fossem muito 

bons. 

Atenta a perspectiva criada em torno da discussão desta força motriz, entendeu-se pertinente a reformulação da ideia-chave 

―Resultados em Saúde‖ para ―Contratualização orientada para resultados em saúde‖. 
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 Sistema de consequências 

A existência de penalizações e incentivos ao desempenho constitui, também, uma das forças motrizes de importância vital 

para um processo de contratualização efectivo.  

“Se não houver prémio nem castigo não há contratualização, não há negociação, não há nada. Se 

não existirem instrumentos para que isto aconteça, temos iniquidade.” 

No sistema actual, parece existir algum consenso para que, independentemente do desempenho, o prémio será sempre 

atribuído, criando algum desconforto e desmotivação profissional. 

A título exemplificativo, e tendo por base aquilo que são as modificações muito recentemente introduzidas ao modelo de 

contratualização com as USF e a sua replicação às Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), é notado algum 

incómodo, pelo facto de as USF terem subjacente um sistema de incentivos, ainda que longe do ideal, e as UCSP que vão 

contratualizar os mesmos indicadores não estarem ab initio vinculadas a um sistema que incentive o desempenho ou 

penalize os maus resultados.  

“Desta forma, estamos a matar o processo de contratualização.” 

A replicação de modelos terá sempre de atender às circunstâncias e cultura do próprio sistema e, de todo o modo, ser 

coerente.    

No final desta discussão, foi consensual que o sistema de consequência inclui o sistema de pagamento, pelo que se optou 

por alterar a expressão chave ―sistema de consequências‖ para ―sistema de consequência coerente com a estratégia‖. 

 Autonomias 

Não há verdadeira responsabilização se não houver verdadeira autonomia. 

Autonomia não é independência. Autonomia é responsabilização em todas as vertentes (financeira, profissional, 

organizacional).   

No fundo, falamos da descentralização de processos e mesmo de liberdade individual que funciona, em si mesmo, como um 

incentivo. Se as pessoas não tiverem alguma liberdade individual e autonomia e se não forem descentralizados poderes e 

funções, o processo não vai ter sucesso.  

Só pode haver contratualização com organizações autónomas, ainda que diferentes níveis possam ser definidos. 

“Naturalmente que uma USF não necessita de autonomia financeira, mas um ACES precisa.” 
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Num primeiro momento da discussão sobre a expressão ―Autonomia‖, deixada à consideração dos peritos, ficou decidido 

que esta ideia-chave deveria ser reformulada para ―Autonomia técnica/financeira/gestionária‖, tendo sido posteriormente 

reformulada para ―Autonomias‖, por ser mais abrangente e incluir as diferentes perspectivas. 

 Negociação 

A negociação, componentes vital do processo de contratualização, prende-se com a visão mais empresarial da gestão em 

saúde. O processo de contratualização assenta numa filosofia contratual que implica a negociação de objectivos com os 

prestadores, tendo em conta as necessidades e posterior avaliação. 

Este processo de negociação tem sido alvo de algumas controvérsias, importando por isso questionar se existe ou não um 

efectivo processo de negociação entre a administração e prestadores. A resposta não é unânime, o que indicia, em princípio, 

alguma fragilidade nesta etapa do processo. 

Cumpre, no entanto, distinguir se essa eventual fragilidade está ―colada‖ a uma abordagem mais impositiva por parte da 

Administração, enfraquecimento das competências nesta área ou se, por outro lado, se associa a questões de 

indisponibilidade e pouca coerência das informações partilhadas.  

A resposta não é de todo clara, e todos esses factores podem contribuir para o seu enfraquecimento.  

1.2. A EVOLUÇÃO DOS EIXOS 

De acordo com a votação dos peritos, foram definidos os seguintes eixos:  

 

1. Sistemas de Informação 

2. Sistema de consequências coerente com a estratégia 

3. Autonomias 

4. Maturidade organizacional 

5. Negociação 

Cumpre-nos agora relatar a discussão gerada em torno das evoluções dos eixos em termos do seu impacto no processo de 

contratualização: 

1. Sistemas de Informação (SI) 

A evolução negativa indicia: 

 Ausência de contratualização  

 Inexistência de avaliação e monitorização  

 Desorientação 

 Desacreditação 

 Impossibilidade do processo de contratualização 
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A não existência de um SI que acompanhe todo o percurso implica a inviabilidade do processo de contratualização. Como já 

se deixou referido, os SI, necessariamente considerados como um elemento transversal, constituem-se como um factor 

crítico ao processo de contratualização e à própria reforma dos CSP. 

Acresce referir que não nos podemos reter, apenas, na componente da avaliação, porque a informação é necessária em 

cada momento, contribuindo para o planeamento, tomada de decisão em todos os níveis e permitindo uma correcção 

atempada aos desvios verificados face às metas contratualizadas.  

Como vimos, para um processo de negociação transparente e responsável, o SI é uma componente vital, servindo como 

instrumento de gestão e tendo ainda um papel central na aferição e melhoria da qualidade dos cuidados prestados. 

“O SI vai determinar as minhas opções, portanto o caminho que eu vou seguir é determinado pelo 

conhecimento que eu detenho.” 

Após a discussão, foi consensual a adopção da expressão ―Impossibilidade do processo de contratualização‖ como a 

evolução negativa do eixo sistemas de informação. 

A evolução positiva indicia:  

 

 Avaliação de resultados confiáveis 

 Planeamento 

 Robustez  

 Aproximação à realidade 

 Medição/Monitorização/Avaliação 

 Planeamento/Monitorização e Avaliação 

A robustez revela-se como uma característica, não reflectindo a ideia de impacto, pelo que foi retirado como uma 

possibilidade de definição do eixo. 

O SI é fundamental para avaliar, serve para monitorizar e acompanhar a actividade, mas também resulta como 

imprescindível para definir objectivos e planear. No fundo, entendem os peritos que o seu impacto positivo vai, 

fundamentalmente, no sentido de permitir o Planeamento/Monitorização/Avaliação, tendo sido esta a expressão 

consensualizada para a evolução do sentido positivo do eixo (vd. Figura infra). 

Figura 37: Eixo Sistemas de Informação 
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2. Sistema de consequências coerente com a estratégia 

A evolução negativa indicia: 

 Apatia 

 Ineficiência 

 Fraco incentivo à melhoria da qualidade 

 Descrédito e Iniquidade 

 Laxismo 

A evolução positiva indicia: 

 Motivação 

 Promove a eficiência 

 Envolvimento 

 Satisfação dos clientes e dos profissionais 

 Melhores resultados 

A discussão em torno deste eixo e das suas evoluções tem como pressuposto o facto de um sistema de incentivos 

determinar mais e/ou melhores resultados.  

As questões como o envolvimento e motivação, a eficiência e qualidade dependem dos indicadores que foram escolhidos e 

como eles se relacionam com a atribuição dos prémios pelo desempenho. O descrédito está essencialmente associado ao 

processo de contratualização e iniquidade aos profissionais (vd. Figura infra). 

Figura 38: Eixo Sistema de Consequências Coerente com a Estratégia 

 

 

3. Autonomias  

 

A evolução negativa indicia: 

 Abordagem comando-controlo  

 Dependência absoluta  

 Fragilidade do processo  

Ou seja, predomina a norma, há uma ausência completa de meios que impossibilita a operacionalização das estratégias e 

prejudica a responsabilização das equipas e de todos os profissionais.  
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As reformas, particularmente aquelas que assentam numa lógica bottom up, consolidam-se através da atribuição de 

protagonismo e empoderamento dos actores, que dão vida e sentido no terreno às missões das organizações que 

representam. 

A evolução positiva indicia: 

 Satisfação profissional 

 Responsabilidade 

 Responsabilização  

 Operacionalização das estratégias 

 Normalização 

 Inovação 

 

Aqui predomina o cumprimento de compromissos contratualizados com autonomia responsabilizante. Ressalta a importância 

em assegurar a transparência dos processos, a accountability dos prestadores e de todas as entidades envolvidas, a 

avaliação da efectividade e eficiência, dos processos dos resultados. Impera uma nova forma de gestão que privilegia uma 

nova cultura organizacional e a descentralização dos centros de decisão, promovendo a criatividade e inovação e induzindo 

uma maior efectividade e eficiência na gestão (vd. Figura infra). 

Figura 39: Eixo Autonomias 

 

 

4. Maturidade organizacional 

A evolução negativa indicia: 

 Fragilidade/Dificuldade na implementação  

 Infantilidades das organizações  

 ―Ingenuidade‖ na contratualização – Obstáculos 

A evolução positiva indicia: 

 Contratualização orientada para outcomes  

 Oportunidade para a contratualização  

 Lideranças e trabalho de equipa 

 Orientação para os outcomes 
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A Reforma dos CSP em curso baseia-se, em larga medida, na existência de equipas multiprofissionais, constituídas de modo 

voluntário, segundo o princípio da livre associação e já materializada em mais de 200 USF que se comprometem a prestar 

um conjunto de cuidados e serviços de saúde, de acordo com princípios e parâmetros de qualidade bem definidos.  

As USF encontram-se em estádios diferentes de maturidade organizacional resultantes do grau de autonomia organizacional, 

da diferenciação do modelo retributivo, dos incentivos dos profissionais e do modelo de financiamento, bem como do 

respectivo estatuto jurídico.  

Um maior ou menor desenvolvimento organizacional influi, desde logo, na fase da negociação das metas e indicadores a 

contratualizar e nas restantes fases, pelo que resulta importante dotar as estruturas de competências e conhecimentos para 

gerir a mudança. Se assim não acontecer, o processo de contratualização ver-se-á comprometido. Ao invés, a capacitação 

dos profissionais e o desenvolvimento de lideranças consolidará o processo, fazendo-o evoluir para outras vertentes, como a 

orientação para os resultados (vd. Figura infra).  

“A maturidade organizacional é o que permite evoluir verdadeiramente no processo de 

contratualização, para se iniciar uma orientação para outcomes.” 

Figura 40: Eixo Maturidade Organizacional 

 

 

 

 

5. Negociação 

A evolução negativa indicia: 

 Resistência 

 Processos impositivos 

 Desresponsabilização 

 Desmotivação  

 Perda de autonomia 

A evolução negativa indicia: 

 Compromisso/Aceitação do PC 

 Valorização dos planos de acção (PA) 

 Motivação e empenho            
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«A contratualização é um dos aspectos-chave desta reforma e quase 74 por cento dos coordenadores das USF consideram 

que ―os mecanismos de contratualização são um estímulo para trabalhar com maior qualidade‖. No entanto, quase 50 por 

cento dos inquiridos afirmam que ―as metas contratualizadas não foram discutidas e negociadas de forma equilibrada‖ e não 

houve uma ―negociação transparente‖ em matéria de contratualização‖». Estes foram os mais recentes dados constantes no 

relatório USF-AN, revelados no II Encontro Nacional das USF, já salientados anteriormente. 

As negociações acontecem no momento em que as partes envolvidas estejam dispostas a realizar uma troca. O ponto-chave 

está nas concessões e na premissa de que ambas as partes devem obter vantagens. 

Os peritos denunciaram que este processo nem sempre se traduz num processo efectivo de negociação, que se reflicta num 

compromisso forte de equipa e motivação acrescida. De facto, quando não é sentida, resulta num processo impositivo que 

determina uma maior resistência e, até mesmo, numa desvinculação dos compromissos a cumprir (vd. Figura infra). 

Figura 41: Eixo Negociação 

 

1.3. COMBINAÇÕES DOS EIXOS E CONSTRUÇÃO DA MATRIZ DO CENÁRIO 

A partir dos cinco eixos definidos e após uma breve discussão, foi unanimemente aceite que a combinação adequada para 

dar resposta ao foco estratégico implica considerar no eixo do x os ―sistemas de informação‖, porque é uma questão 

transversal ao processo de contratualização e, no eixo y, as ―autonomias‖ por se tratar de um conceito mais abrangente que 

envolve a negociação, implicando ainda a questão da maturidade organizacional e de um sistema de consequências. 

2. SIMULAÇÃO DE FUTUROS PREVISÍVEIS – CONSTRUÇÃO E NARRATIVAS DE CENÁRIOS 

No entendimento dos peritos, as autonomias e o sistema de informação são os eixos que melhor podem reflectir o 

desenvolvimento de um processo de contratualização efectivo nos Cuidados de Saúde Primários em 2015.  

Neste sentido, as ―autonomias‖ são aqui consideradas num sentido amplo, incluindo autonomia administrativa, técnica, 

gestionária, financeira, organizacional e profissional, relacionando-se proximamente com as questões da negociação. Por 

outro lado, estão relacionadas com a descentralização dos processos e a liberdade individual, que se traduzem em sistemas 

de incentivos e de consequências e numa gestão de proximidade, num quadro de contratualização indutor de maior 

responsabilização e exigência.  

As autonomias são uma força motriz de mudança que, quando associada à estratégia do governo, permite que se façam 

escolhas ao nível da inovação, satisfação e responsabilização ou, ao invés, de uma abordagem comando e controlo.  
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Os sistemas de informação são definidos como uma ferramenta fundamental e transversal ao processo de contratualização, 

no sentido que a existirem de forma consolidada, permitirá uma definição da estratégia mais informada, mensurável e 

aproximada da realidade, com uma avaliação de resultados fiáveis, um planeamento adequado às necessidades e uma 

monitorização e avaliação mais efectivas.  

Os sistemas de informação são definidos como uma força motriz de mudança que, quando associada à estratégia do 

governo, permite que se façam escolhas entre os pólos ao nível do planeamento, monitorização e avaliação ou da 

impossibilidade do processo de contratualização. 

2.1. AS NARRATIVAS DOS CENÁRIOS 

Chegados a este ponto e após a descrição detalhada do processo que determinou a construção dos cenários alternativos, 

cumpre-nos apresentar as narrativas dos cenários (vd. Figura infra). 

Figura 42: Os cenários futuros 

 

2.1.1.  ―SUSTENTABILIDADE DO PROCESSO DE CONTRATUALIZAÇÃO E DO PRÓPRIO SNS‖ 

Neste cenário, temos um progresso sustentado do processo de contratualização e do próprio SNS, onde predomina uma 

autonomia contratualizada e a existência de SI normalizados e adequados às exigências de acesso, qualidade e que 

informam um modelo de monitorização e acompanhamento. Neste sentido, a sustentabilidade do processo de 

contratualização traduzir-se-á na operacionalização das estratégias delineadas para o desenvolvimento e sucesso do 

processo de contratualização.  
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Subjacente a este possível futuro, existirá um ―motor central da mudança‖ e uma estrutura de referência, de captação e 

disseminação de boas práticas, que garante a coerência e manutenção do bom funcionamento do processo de gestão da 

mudança.  

Por outro lado, poderá contemplar a transição para o modelo EPE, à luz do que aconteceu com os hospitais, com diferentes 

níveis de autonomia, em que, por um lado, as UFS são autónomas entre si e possuem autonomia organizativa e, por outro 

lado, continuam dependentes da autonomia financeira dos ACES. Esta autonomia poderá permitir uma ―verdadeira‖ 

negociação, levando a uma agilização e bom funcionamento do processo de contratualização. Também a sua estrutura 

poderá potenciar a competitividade e cooperação e promover a concretização de objectivos e consequente sucesso das 

organizações. 

Além disso, a informatização das unidades de Saúde está cada vez mais próxima de uma lógica de sistemas de informação 

integrados de saúde de âmbito nacional, que terá como impacto um novo modelo de governação, ágil, robusto, capaz de 

dar respostas ao nível da operacionalidade, disponibilidade de dados, de medição, acompanhamento, monitorização e da 

regulação do mercado.  

Os profissionais são diferenciados e possuem um conjunto de competências, resultantes de uma maior exigência e 

responsabilização, que pressupôs uma formação adequada sobre o modo de ―fazer contratualização‖ nas diferentes áreas 

profissionais. Deste modo, estão capacitados para formar equipas, liderar localmente iniciativas inovadoras com resultados 

mensuráveis, são mais empreendedores e autónomos e possuem mais conhecimento através das tecnologias de informação.  

Além disso, estará devidamente implementado um processo de governação clínica, que se baseia em processos para 

melhorar a qualidade e assegura que os profissionais ―prestem contas‖ e se responsabilizem pelos actos da sua prática 

clínica. Neste sentido, está incutido um espírito de responsabilização, que, em termos gerais, conduz a uma satisfação ao 

nível de todos os profissionais intervenientes no processo de contratualização, a qual se traduz numa remuneração de 

acordo com o desempenho, mediante um sistema de incentivos e de uma avaliação por objectivos que reconhece o mérito e 

que não se traduz apenas em incentivos financeiros.  

Existe uma grande autonomia e suporte dos sistemas de informação devidamente adaptados e normalizados, está implícito 

um planeamento e operacionalização das estratégias delineadas que garantem o sucesso do modelo de contratualização. 

Este êxito reflecte-se nos CSP, potenciando a sua própria sustentabilidade e verdadeiros ganhos em saúde com custo-

benefício. 

Em suma, esta será a nossa história futura ideal, em que se verifica o progresso e sucesso de uma reforma que é sensata e 

prudente e tem implícita uma maturidade organizacional, reconhecimento e recursos adequados e que nos aproxima de uma 

―contratualização por resultados‖. A prossecução e sustentabilidade do processo de contratualização tem implícito o sucesso 

e sustentabilidade do próprio SNS, existindo uma promoção da flexibilidade, transparência dos custos, melhor desempenho, 

aumento da qualidade e da produtividade, eficiência e efectividade ao nível da prestação de cuidados de saúde. 
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2.1.2.  ―PARADOXO" 

Este cenário representa a não adaptação e adopção da perspectiva de gestão de mudança que a reforma em curso requer. 

Apresenta uma inadequação dos sistemas de informação que acompanhem a inovação, a satisfação e uma responsabilização 

num quadro de autonomia.  

O processo de mudança corresponde a uma rede participada e inovadora fundada na contratualização, orientadora dos 

processos de descentralização que confiram mais autonomia e competência aos ACES na gestão dos seus recursos, que os 

habilitem com apoios efectivos à gestão, facilitando interacções úteis entre as várias unidades funcionais. No entanto, nada 

disto pode acontecer se não existir informação.  

Este cenário peca pela inexistência de informação que constitui afinal um factor crítico para o processo de contratualização, 

o qual depende de um pensamento estruturado sobre a sua arquitectura e de uma forte mobilização tecnológica. Assim, a 

não existência destas duas componentes origina, ao nível dos sistemas de informação, problemas relacionados com a 

centralidade do doente, com o acesso à informação, com a desmaterialização (que deve ser transversal a todo o sistema) e 

ao nível da interoperabilidade. 

Por outro lado, este futuro vislumbra um modelo de contratualização progressivamente menos impositivo, num quadro em 

que existe muita autonomia e desadequados sistemas de informação, onde poderá emergir um ambiente com elevada 

desresponsabilização e ―desgoverno‖. Na verdade, assistimos a uma incapacidade para medir, definir metas e avaliar os 

resultados eficazmente, sendo assumido que, perante uma interoperabilidade deficiente, os sistemas de informação geram 

assimetrias e a não partilha de informação real em tempo útil entre as partes. Assim, são geradas ineficiências nos 

processos de negociação, comprometendo-se ainda a transparência, a validade e efectividade do modelo de monitorização, 

bem como, a fiabilidade dos dados e o acompanhamento e respectiva correcção de desvios aos compromissos assumidos.  

Neste futuro é previsível que os ACES e as USF possuam como características estruturantes, o envolvimento dos 

profissionais através de uma candidatura voluntaria e o seu carácter de auto gestão e a diferenciação do modelo retributivo 

e de incentivos associado ao desempenho. Além disso, como características inovadoras da reforma, está enraizada uma 

cultura dos profissionais, em que são enriquecidas as funções administrativas, as novas funções e reforçada a noção de 

equipa. Contudo predominará um modelo ideal de autonomia, provavelmente circunscrito ao papel, que não evolui.  

Esta abordagem bottom-up em que a capacidade organizativa e de inovação dos profissionais que as constituem é baseada 

no experimentalismo e aproveita as experiencias anteriores para definição dos incentivos. No entanto, como o cenário 

representa a inexistência do apoio dos sistemas de informação, o pagamento de incentivos financeiros, que deveria decorrer 

de uma efectiva avaliação do desempenho, não acontece de forma válida, verificando-se uma incoerência, um ―paradoxo‖, 

onde estão latentes ―más práticas de contratualização‖ e que poderá originar a insustentabilidade de um processo de 

contratualização efectivo. 
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2.1.3. ―MODELO BUROCRÁTICO ESTRUTURADO‖ 

Neste cenário, estamos perante um modelo burocrático que, através de uma abordagem comando e controlo, é estruturado, 

informado e autoritário. Estas características traduzem-se num modelo ―inteligente e perigoso‖, porque é sustentado por 

sistemas de informação robustos, em que existe um bom planeamento, monitorização e avaliação, porém sem autonomia. 

Numa abordagem comando e controlo, estamos perante um processo de contratualização onde não existe autonomia e 

perdura uma falta de visão estratégica quanto à operacionalização do modelo. Não existe um crescimento, não há lugar 

para a inovação, o poder instalado não assume riscos e impera uma resistência à mudança e uma ―inércia congénita‖ por 

parte da tutela. 

Na óptica das organizações, está enfraquecida a autonomia administrativa, técnica, gestionária e profissional e, perante um 

modelo de comando e controlo estruturado de forma piramidal, as orientações e o modelo de contratualização possuem 

uma arquitectura que não contempla a negociação. 

Neste futuro, existe uma forte componente normativa e legislativa, com um nível de complexidade acrescido, que impõe 

regras inflexíveis e que não beneficia ou contribui para a delegação de competências e consequente descentralização. As 

opções políticas são reforçadas para manter uma política de centralismo e toda a legislação é concebida com esse objectivo, 

ignorando qualquer tipo de adequação às reais necessidades da reforma.  

Na ausência de uma autonomia, também não se verifica uma verdadeira negociação, existindo o pressuposto de que os 

vectores são ―escolhidos a priori‖ e, posteriormente, comunicados pela tutela às demais partes envolvidas no processo. 

Neste sentido, este cenário reflecte um funcionamento do processo de contratualização medíocre, cuja estrutura é asfixiada 

por processos impositivos, que não potenciam a competitividade ou a cooperação e podem implicar uma estagnação do 

processo e o próprio sucesso da reforma. 

Perante uma cultura de administração tradicional pesada e ineficaz, onde se verifica um conhecimento deficitário e uma falta 

de preparação e de competências por parte dos dirigentes, está enraizada uma ―política do agrado aos chefes‖, onde não 

parece existir uma responsabilização, evolução ou inovação, nem um sentimento de satisfação por parte dos profissionais.  

Adicionalmente, num ambiente tão pouco aliciante, os ―maus exemplos‖ são um factor crítico e podem ser determinantes 

para influenciar ―outros‖ a tomar decisões que poderão revelar-se inadequadas. Além disso, e sendo reconhecida uma 

insuficiência de competências e a existência de ―politiquices colaterais‖ que poderão sobrepor-se à política vigente e aos 

projectos macro, assistimos a uma ausência de um sistema de consequências adequado, em que está instalada uma cultura 

de desresponsabilização e desmotivação, não só do lado dos profissionais, como também das organizações e da tutela.  

Como resultado final, podemos estar perante um retrocesso de todo o processo de contratualização e uma desvirtuação da 

lógica da reforma. E porque estamos perante uma centralização do poder, neste cenário futuro não existe uma estrutura 

que assuma um papel referenciador, que garanta uma orientação das linhas estratégicas, a coerência e regulação da 

implementação da reforma.  
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Como resultado de um modelo comando e controlo, apesar de nesta realidade futura os sistemas de informação permitirem 

medir, definir metas e indicadores, avaliar e monitorizar de modo eficaz as organizações e os seus profissionais, não existe 

uma cultura de comunicação entre os vários stakeholders, nem uma vontade política para definição de novas metas e 

objectivos, facto que compromete o desenvolvimento do modelo. Consequentemente, em termos gerais, no âmbito do 

modelo de contratualização, pode verificar-se uma diminuição dos ganhos em saúde, uma deterioração do acesso e da 

qualidade dos cuidados. 

Em suma, nesta realidade futura a reforma evolui para uma gestão autoritária, centralizada e inflexível, mantendo-se a 

adopção de mecanismos contratuais idealmente concebidos. São reconhecidas falhas sistémicas, de implementação, de 

modelo ou da prática (profissionais) e não não se verifica uma ―verdadeira negociação‖. Está latente uma assimetria da 

informação entre o órgão regulador e a entidade prestadora, as metas definidas são pouco ambiciosas e os objectivos 

pretendidos são desadequados, o sistema de incentivos e de consequências é pouco coerente, o que, em conjunto, provoca 

uma desmotivação e promove uma desconfiança entre todos os actores determinando a insustentabilidade do processo de 

contratualização.  

2.1.4. ―REGRESSO AO PASSADO‖ 

Este cenário representa uma abordagem comando e controlo, estruturada, autoritária e que possui um modelo de gestão 

verticalizada. Estas características traduzem-se num modelo ―burocrático cego‖, porque é sustentado por sistemas de 

informação quase inexistentes, em que não se verifica um planeamento, avaliação e monitorização. 

Neste futuro deparamo-nos com o pior dos cenários, em que, apesar de permanecerem ténues vestígios da reforma, 

persiste um modelo impositivo que se afasta da implementação de um processo de contratualização de base relacional 

negocial e responsabilizante. Estamos perante um SNS que não atende à reforma e que não induz um maior desempenho e 

eficiência do sistema. Neste sentido, está subjacente um grande peso da gestão corrente por falta da efectiva 

descentralização e responsabilização que limita a introdução de uma visão mais estratégica. Além disso, persiste uma cultura 

intrínseca de comando e controlo pouco conducente à experimentação, inovação e adaptação a novos desafios.  

Adicionalmente, este cenário prima pela ausência de um processo de gestão estratégica da informação de saúde em 

Portugal que seja focado na população abrangida, orientado para a gestão da informação de saúde (clínica ou populacional), 

que assente na acessibilidade, flexibilidade, coerência técnica e na transparência, que facilite a interligação com os cuidados 

secundários e que seja de fácil apreensão e utilização. 

Ao nível organizacional verifica-se a ausência de autonomia e uma arquitectura integrada e coerente (decorrente de 

significativos investimentos nos sistemas de informação ao longo dos anos), as quais se traduzem em insuficiências, 

impossibilitando a auto-avaliação e a gestão eficiente baseada na contratualização, na avaliação e monitorização. 

Os ACES, perante este modelo de gestão tradicional, não serão inovadores e aprendentes, nem centrados no cidadão, não 

se verificando ainda um envolvimento dos seus profissionais ou uma ―responsabilidade contratualizada‖. 
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Verifica-se nas organizações um défice de administração e gestão centrados na estrutura e nas profissões, onde não existe 

uma hierarquia técnica, e onde se encontra latente uma incapacidade para incorporar novas profissões e saberes e suas 

componentes tecnológicas. Adicionalmente, não se verificando um processo de contratualização efectivo, também não está 

contemplado um sistema de incentivos adequado. 

Neste cenário futuro, mantêm-se insuficiências graves na rede informática da saúde (RIS) ao nível estrutural, o que implica 

uma fraca interoperabilidade entre as diferentes aplicações, e bem assim, ao nível da acessibilidade, da segurança, 

automatização e adequação. Consequentemente, estamos perante défices de estratégias nacionais que garantam a 

uniformidade do entendimento sobre as metas assumidas. 

Em suma, esta realidade futura caracteriza-se de forma bastante negativa, pautando-se pela insustentabilidade de uma 

reforma nos cuidados de saúde primários. Além disso, representa uma gestão autoritária, centralizada e inflexível, em que 

não vingou um modelo de contratualização, persistindo uma resistência por parte do órgão regulador para a adopção de 

mecanismos contratuais baseados nos resultados.  

3. DA ANTECIPAÇÃO À ESTRATÉGIA 

Cumpre-nos nesta fase expor aquilo que resultou da discussão tendente à definição das implicações de cada cenário, bem 

como das respectivas acções estratégicas. 

Como se deixou explicitado supra, o desconhecimento em torno da efectivação de qualquer dos cenários determina a 

necessidade do conhecimento das suas implicações. Por seu turno, os padrões e conhecimentos que emergem das 

implicações de cada um deles permitirão criar um conjunto de prioridades estratégicas que contribuirão para o progresso 

dos objectivos a longo prazo - agenda estratégica.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

  
190 

 

  

CENÁRIO A 

 

De acordo com os peritos, as implicações associadas a este cenário estão, desde logo, relacionadas com o sucesso da 

reforma e consolidação do processo de contratualização, que evolui no sentido de permitir uma orientação para resultados. 

Por seu turno, os profissionais estão devidamente cativados e motivados para enfrentar as novas exigências de crescimento 

do seu desempenho e, consequentemente, o modelo será propício a uma maior captação de médicos para o sector. 

Os processos traduzir-se-ão numa maior transparência e a contratualização, suportando-se num modelo de monitorização e 

acompanhamento adequado e apoiado pela governação clínica, funciona como indutora de ganhos de qualidade/satisfação, 

de custo efectividade e eficiência. 

Atento o exposto, as prioridades estratégicas vão no sentido de promover uma maior responsabilização do sistema que 

exige um maior rigor e transparência na prestação de contas ao cidadão.  

Por outro lado, o desenvolvimento de um plano de comunicação efectivo e dos sistemas de informação para monitorizar e 

acompanhar o processo consonantes com os novos desafios, revelam-se ferramentas indispensáveis para a consolidação do 

processo de contratualização externa e interna. 

A implementação da acreditação e de sistemas de qualidade constituem, igualmente, um imperativo da reforma e uma 

prioridade estratégica. Num quadro de gestão efectiva da oferta e controlo dos custos, que se espera ocorrer sem a 

necessária redução da acessibilidade e qualidade dos serviços de saúde, a avaliação e o controlo da qualidade e as 

actividades de melhoria de desempenho, são questões centrais para o sistema e para o próprio reconhecimento do mérito. 

Além disso, existe uma expectativa crescente de que a comunidade, como um todo, especialmente os pacientes, devem ter 

acesso a informações de qualidade, permitindo que façam escolhas informadas. 

Cenário A

“Sustentabilidade do processo de 

contratualização e do próprios SNS”

Implicações

• Sucesso da reforma

• Transparência total

• Exigência crescente no desempenho

• Melhores resultados em saúde

• Melhor captação dos MF

• GC efectiva

• Acompanhamento adequado do processo 
leva a melhor adequação da 
contratualização

• Auto regulação

• Grau acrescido de qualidade e satisfação

• Exigência crescente dos profissionais e 
cidadãos

Acções

• Prestação de contas

• Processo de comunicação activo

• Implementação de sistema de acreditação

• Dar flexibilidade ao modelo de 
contratualização

• Alterar modelos de financiamento nos CSP

• Avaliação do processo de contratualização

• Reconhecimento do mérito

Resultados em Saúde Reconhecimento

Paradoxo
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O licenciamento, a acreditação e a certificação são abordagens de avaliação da qualidade existentes para atender às 

necessidades de informação sobre qualidade e desempenho, sendo necessário determinar qual deles ou que combinação 

melhor se adequa aos objectivos visados pelos diferentes organismos e tutela. 

A indução de uma maior flexibilidade do modelo é também uma das acções estratégicas enunciada pelos peritos, reflectindo 

a necessidade de abarcar a diversidade das situações com que actualmente nos deparamos.  

“Se temos informação e responsabilização é necessário tomar em consideração as realidades do 

país que são completamente diferentes.” 

Muito recentemente, no seguimento da avaliação do Plano Nacional de Saúde 2004-2010, as recomendações da OMS-Euro 

apontam para a necessidade de promover melhorias, designadamente na equidade no acesso aos cuidados de saúde e na 

qualidade, de forma a obter mais ganhos em saúde para a população portuguesa e assegurar a sustentabilidade do sistema. 

Neste contexto, de acordo com os critérios estabelecidos e as prioridades definidas, que contemplam normalmente áreas 

mais desfavorecidas e grupos de risco, a contratualização pode contribuir para restituir algum grau de equidade ao sistema. 

Por seu turno, deverão ficar estabelecidos, por negociação, os objectivos, o modelo de monitorização do desempenho e a 

metodologia de avaliação, para que a produção seja orientada para as necessidades em saúde da comunidade. Sendo certo 

que a contratualização tem a capacidade de introduzir mecanismos de correcção no funcionamento dos sistemas de saúde, 

precisa necessariamente de diferentes abordagens e de alguma flexibilização. 

Outra prioridade estratégica enunciada prende-se com a melhor adequação do modelo de financiamento aos CSP que se 

espera corrigir algumas das disfunções actualmente existentes. A ideia salientada prende-se com a necessidade de reforçar, 

de forma racional e evitando distorções, o financiamento dos cuidados de saúde para as populações que têm mais 

necessidades. Isto passa por perspectivar uma realocação dos recursos humanos e financeiros às unidades de CSP com mais 

necessidades, sem esquecer as inevitáveis limitações do próprio sistema. 

A avaliação do processo de contratualização surge ainda referenciada na agenda estratégica. De facto, após algumas 

experiências, impõe-se agora realizar uma avaliação para apreciar as medidas políticas implementadas e o seu impacto, bem 

como analisar a forma como poderão ser introduzidas alterações que permitam uma melhoria no seu funcionamento, tendo 

em vista um melhor planeamento em saúde. Isto é, a melhor utilização possível dos recursos disponíveis para fazer face às 

necessidades de saúde da população, a obtenção de ganhos em saúde e melhoria da qualidade dos serviços prestados. 

Sempre considerando as especificidades do sector da saúde, a análise deve incluir não apenas modelos económicos 

tradicionais, mas também os resultados e os impactos visados com a adopção da política e as virtualidades e os problemas 

eventualmente envolvidos no caso em análise. Em particular, esses problemas merecem ser devidamente prestigiados e 

superados para assegurar o sucesso dos ―investimentos‖ que se pretendem potenciar e tornar efectivos. 
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CENÁRIO B 

 

As implicações associadas a este cenário prendem-se largamente com a manutenção do status quo e não adopção dos 

mecanismos necessários para o sucesso da reforma. Dado que a existência de autonomia tem subjacente uma cultura de 

responsabilização efectiva, a não verificação da componente de planeamento, monitorização e avaliação, que se encontra 

fortemente dependente da informação disponibilizada, torna-a numa situação paradoxal. Em consequência, teremos uma 

prestação de cuidados a ―nível celular‖, ou seja, organizações onde impera a autonomia mas que não se inserem no espírito 

de um planeamento estratégico. 

As questões apontadas exemplificam alguns dos problemas enfrentados no quotidiano dos serviços. Significam para os 

gestores desafios práticos e possíveis dilemas técnicos, éticos e/ou políticos, e denotam alguma incapacidade de conciliar a 

nova posição do gestor, que vai para além do administrador público tradicional, a quem incumbe organizar a produção, 

optimizando a produtividade e gerindo os problemas e os conflitos, para que a prestação decorra atendendo a questões de 

efectividade/eficiência empresarial, e que responda de forma cabal às necessidades e expectativas dos cidadãos. 

A reforma em curso assenta numa mudança organizacional que coloca na linha de frente da prestação de cuidados de saúde 

várias equipas de profissionais em contacto directo com os cidadãos. O envolvimento destas equipas induziu uma nova 

forma de pensar a organização da prestação em contraposição às práticas administrativas e excessivamente burocratizadas 

que, ainda assim, persistem.  

A viabilidade e sustentabilidade deste novo modelo organizacional anseia por uma actuação estratégica que viabilize a sua 

implementação e desenvolvimento coerente, com uma clara orientação para as necessidades presentes e futuras dos 

cidadãos. 

Cenário B
“Paradoxo”

Implicações

• Atomização

• Falta de informação

• Falta de evidência

• Ruptura financeira gera privatização

• Desregulação/incapacidade do sector

• Diminuição da efectividade

• Caos conduz a parasitação do sistema

• Maior liberdade

• “desnorte”

Acções

• Intervenção “top down” da recentragem da 
política para o sector

• Uniformização de sistemas

• Plano estratégico para a implementação da 
reforma

• Transparência (informação processo de 
contratualização)

• Plano estratégico e operacional dos SI

• Implementação da GC

• Monitorização

Desregulação Recentragem
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Não subsistem dúvidas que as transformações em curso requerem um planeamento estratégico e uma administração em 

saúde forte, que corrija as problemáticas ainda existentes e que viabilize as técnicas de organização/gestão/avaliação, às 

quais o novo gestor público precisa recorrer. No entanto, uma deficiência crónica nos sistemas de informação enfraquece o 

processo gestionário, dando pouca sustentação e evidência da actividade prosseguida, determinando, ainda, a desregulação 

e a incapacidade do sector para enfrentar os desafios suscitados por uma população mais atenta e mais exigente naquilo 

que respeita aos cuidados que lhe são prestados.  

Neste contexto, as acções apontam desde logo para a necessidade de uma intervenção top down de recentragem da política 

para o sector tendente a uma maior uniformização do sistema, devidamente acompanhada de discussão e aprofundamento 

de estratégias que visem incutir maior transparência no processo decisional e na informação veiculada pelos vários actores. 

O desenvolvimento e consolidação de um processo de contratualização que se pretende mais responsável e transparente e 

que promova verdadeiros ganhos de saúde e de eficiência para o sistema, exige um modelo de monitorização e 

acompanhamento coerente com a estratégica, o qual apenas terá êxito se for acompanhado de um plano estratégico e 

operacional para implementação dos SI, o seu factor crítico de sucesso.  

CENÁRIO C 

 

A reforma dos CSP, iniciada em 2005 com a criação de uma unidade de missão, visava a reconfiguração dos centros de 

saúde e a implementação de USF que permitissem melhorar o acesso e a qualidade dos cuidados, sendo consideradas o 

verdadeiro suporte do SNS. Estas unidades constituídas por equipas multiprofissionais, tinham na sua génese uma 

orientação acrescida para os doentes, desburocratização dos processos e uma maior flexibilização da gestão, trabalho em 

equipa e adopção de mecanismos de melhoria da qualidade, devendo ainda assentar numa contratualização tendente à 

definição de responsabilidades e contrapartidas pelo bom desempenho, a atribuir aos profissionais de saúde. 

Cenário C

“Modelo Burocrático Estruturado”

Implicações

• Dirigismo da reforma

• Maior perigo actual

• Centralização

• Diminuição da criatividade e motivação

• Estrangulamento operacional

• Transferência de ACES/USFpara outro nível – ULS

• Insatisfação profissional

• Manutenção da máquina burocrática

• Perversão da reforma 

• Aumento dos custos de transacção

• Diminuição da identificação/compromisso com a 
organização

Acções

• Separação definitiva de SI/financiamento - ACSS

• Recriar a missão dos CSP

• Formação das lideranças

• Reforma das ARS

• Gestão por objectivos participada

• Potenciar mecanismos de descentralização e 
responsabilização

• Gestão de expectativas

• Reforço da autonomia dos ACES

• Potenciar o “experimentalismo”

• Apostar nos ACES com “maior viabilidade”

• Reengenharia organizacional

• Apostar na formação competências

Perversão Reengenharia
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O sucesso na adesão a este modelo de USF, sendo voluntário, veio reconhecer a necessidade de transitar de modelos 

excessivamente centralizados, desproporcionais em recursos humanos face à realidade hospitalar e com esquemas 

remuneratórios pouco ligados ao desempenho, para outros que concedessem uma maior autonomia organizacional e que 

premiassem o esforço naquilo que são as responsabilidades de uma prestação dirigida à melhoria dos cuidados de saúde 

das populações. Tais novos modelos encerram em si uma maior satisfação profissional e um maior dinamismo das equipas. 

Estas premissas são aqui colocadas em causa como implicações deste cenário, o que determina a sua perigosidade e, 

simultaneamente, por ser devidamente informado, a sua inteligência. Por conseguinte, na opinião dos peritos, traduz-se 

num cenário de maior previsibilidade que implica uma diminuição da criatividade e motivação dos profissionais, 

estrangulamentos operacionais e um reforço do centralismo. 

Por outro lado, os mecanismos contratuais vêem-se subsumidos a meros normativos sem relevância e aplicação prática, 

provocando uma fraca identificação e compromisso com a organização, desresponsabilização e uma fraca adequação de 

recursos face a resultados.  

Estas questões afectarão, a prazo, o processo de contratualização com as USF que, embora tenha um percurso de destaque, 

não se encontra completamente consolidado. Mais relevante parece ser a transição para os ACES que, ainda que 

formalmente instituídos, não terão oportunidade de sobreviver.  

De facto, não se trata pura e simplesmente de transferir recursos das ARS para os ACES, sendo necessário fazer o caminho 

da contratualização, o que é muito mais sério do que aquilo que pode parecer à primeira vista. Com efeito, é preciso fazer o 

desenho, a concepção de um modelo de monitorização e acompanhamento muito rigoroso para os ACES e, mais do que 

isso, é necessário formar as pessoas, dar-lhes as competências adequadas para que possam assumir esse papel de 

contratualizadores. 

Neste sentido, as acções estratégicas apontadas incluem, desde logo, a reengenharia organizacional. O que se requer é uma 

reengenharia adequada do desenho organizacional dos agrupamentos de centros de saúde, concordantes com o espírito da 

reforma, sem o que predominará o descontentamento e a desconfiança dos profissionais a par de um aumento do 

autoritarismo das administrações regionais e da tutela política. Por outro lado, este processo deverá ser extensivo às ARS e 

à própria Missão dos CSP, e mesmo à ACSS, no sentido de melhor se adaptarem e se articularem ao movimento reformista 

em curso. 

O bom funcionamento das USF e ACES depende do trabalho, da criatividade e da dedicação dos seus profissionais, desde 

que existam condições organizacionais e lideranças esclarecidas e competentes que os enquadrem. Em estruturas sociais 

desta natureza, que visam uma maior autonomia e de que se espera uma maior responsabilização, parece ser crítico apostar 

na formação e na criação de competências de todos os actores envolvidos. 

Outro ponto salientado pelos peritos reforça a necessidade da adopção do experimentalismo como condição sine qua non 

para o futuro sustentável do processo de contratualização nos ACES. Neste sentido, por que não apostar nos ACES com 

maior potencial, dotá-los de um maior apoio e acompanhamento e utilizá-los para readequação do modelo, corrigindo as 

falhas. 
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CENÁRIO D 

 

As implicações associadas a este cenário, na verdade o mais negativo, fazem ressaltar um novo recuo no processo de 

contratualização, colocando em risco a própria reforma, por aquele lhe ser crítico. A abordagem comando e controlo, 

estruturada, autoritária e que possui um modelo de gestão verticalizada anula qualquer processo de contratualização que se 

pretende negociado, transparente e rigoroso e provoca a desagregação organizacional. 

Por seu turno, porque é deficitário em termos de informação, inevitavelmente, este cenário implicará uma enorme 

resistência e conflitualidade, um movimento de desresponsabilização dos actores e a sua desmotivação geral perante o 

sistema. 

Todos estes factores contribuem para o agravamento na disponibilização e adequação dos recursos humanos face às 

necessidades das populações e a criação de uma janela de oportunidade para a sua saída para o sector privado. 

As acções estratégicas delineadas em função deste cenário resultam num maior investimento em termos de sistemas de 

informação, na formação dos profissionais, ressaltando ainda a necessidade de reforçar os mecanismos de negociação, 

ainda que a inadequação ou insuficiência de informação dificulte uma qualquer monitorização. 

Essencialmente, trata-se de fazer a reforma, ou seja, começar de novo, tanto quanto possível evitando os erros passados.  

Uma actuação estratégica que suscitou particular atenção prende-se com a produção de evidência para apoiar a decisão, 

tendo sido inclusivamente referida como extensiva aos restantes cenários.  

Nas últimas décadas, temos assistido a alterações significativas na organização do modelo ocidental de Estado, existindo 

uma clara tendência para a redução da sua participação nas actividades económicas e sociais mais directas. 

Cenário D
“Regresso ao passado”

Implicações

• Desresponsabilização dos actores

• Ausência de Planeamento

• Desmotivação geral

• Desagregação organizacional

• Saída de médicos de família para o sector 
privado

• Janela de oportunidades para o sector 
privado

• Desfragmentação completa

• Resistência e conflitualidade

• Colapso do SNS

Acções

• Investimento nos SI

• Investimento na formação dos profissionais

• Produção de evidência cientifica para a 
decisão estratégica

• Activar/estimular “motor” da mudança

• Fomentar trabalho de equipa com 
responsabilização

• Reforço dos mecanismos de negociação e 
desempenho

• Recriar/fazer a reforma (começar de novo)

Desagregação Activar/estimular
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Simultaneamente, ocorre, ou deveria ocorrer, um alargamento do seu papel de regulador num conjunto de aspectos da vida 

social. Neste contexto, consolida-se a noção de que são cada vez mais necessários conhecimentos científicos que 

fundamentem os processos de tomada de decisões. 

Com efeito, na saúde, a decisão baseada na evidência tem vindo a receber uma especial atenção. A existência e 

disponibilidade de informação válida e relevante que apoie a tomada de decisões revelam-se cruciais, determinando, 

consequentemente, o necessário reforço e investimento estratégico nos sistemas de informação na saúde.  

Como referiu Correia de Campos no Seminário ―A evidência científica como base da decisão‖ em 2005, a política baseada na 

evidência, em saúde, utiliza então a melhor evidência disponível para decidir sobre aspectos como: 

 Prioridades da própria agenda política,  

 Planeamento estratégico em Saúde,  

 Planeamento de instalações e equipamentos de saúde,  

 Escolha das formas organizacionais mais adequadas para as organizações do SNS atingirem os seus fins,  

 Formulação e aplicação de Normas de Orientação Clínica nas organizações do SNS,  

 Implementação eficaz das decisões políticas ao nível micro. 

Isto significa que a melhor evidência disponível é importante não apenas para o desenvolvimento da política de saúde - 

informando ―o que fazer‖ -, mas também, e cada vez mais, para a implementação das políticas - informando qual o modo 

mais eficaz de implementar, no terreno, o que tiver sido decidido. 
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CONCLUSÕES 

A contratualização tornou-se um imperativo na organização dos serviços de saúde em todo o mundo, dando resposta à 

necessidade, por um lado, de contenção de custos e de eficiência técnica e, por outro lado, de prestação de cuidados com 

qualidade a todos os cidadãos. O movimento reformador que teve início na década de 90 em muitos países tem incidido 

principalmente sobre a contratualização em cuidados de saúde primários, considerando que sistemas de saúde mais 

focalizados nos CSP atingem melhores níveis de desempenho assistencial e financeiro e de sustentação e desenvolvimento 

(WHO, 2008). 

A reforma dos cuidados de saúde primários em curso em Portugal e, em particular, a reforma organizacional a que se 

assiste por meio da reconfiguração dos centros de saúde pretendem ir de encontro às necessidades assistenciais da 

população e de racionalização de recursos e estruturas, por meio de uma estratégia de descentralização da gestão de 

serviços. É neste contexto que o processo de contratualização, como um instrumento privilegiado para a melhoria do 

desempenho, pode contribuir para alcançar os objectivos das organizações.  

“O desenvolvimento da reforma [dos cuidados de saúde primários] depende, em grande parte da 

qualidade das funções de contratualização e de apoio, provavelmente mais do que qualquer outro 

factor. A função contratualização (externa, agência do cidadão-pagador, não cúmplice com as 

unidades prestadoras) e a função de apoio – cúmplice com as necessidades de desenvolvimento das 

unidades prestadoras, ajudando-as a equiparar-se tecnicamente, a inovar, a melhorar o seu 

desempenho, estimulando novas adesões à reforma.” (Portugal, Grupo Consultivo para a reforma 

dos cuidados de saúde primários, 2009). 

O projecto de investigação desenvolvido ao longo das diferentes etapas pretendia contribuir para a concretização de um 

modelo de contratualização que, dotando o sistema de melhores estruturas de gestão, permitisse o acesso dos cidadãos a 

CSP de qualidade, a par de uma gestão mais eficiente de recursos. 

No caminho seguido pela equipa de investigação, foram, numa primeira fase, estudadas as experiências e os modelos de 

contratualização adoptados noutros países, numa segunda fase, as abordagens desenvolvidas no contexto nacional e, numa 

terceira e última fase, foi desenvolvida uma antevisão daquele que poderá ser o futuro do processo de contratualização de 

CSP em 2015. 

Muitas têm sido, com efeito, as opções escolhidas para a concretização da reforma dos CSP, numa lógica de 

experimentalismo e aprendizagem. As diferentes organizações de saúde têm empreendido esforços na análise de estratégias 

alternativas, com a preocupação de garantir os valores da equidade, qualidade e sustentabilidade dos sistemas de saúde. 

Foram observados com maior atenção pelo grupo de investigação os países que mais se assemelhavam ao nosso sistema de 

saúde, como é o caso dos países com um modelo de sistema nacional de saúde, nomeadamente, a Austrália, o Canadá, a 

Espanha, a Finlândia e o Reino Unido, ainda que os dois primeiros apresentem algumas diferenças que, de certo modo, os 

distinguem particularmente, dada a especial organização do território. 
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Os diferentes países estudados revelaram diferenças significativas nos processos de contratualização desenvolvidos, também 

em função do sistema de saúde que os caracteriza, mas todos apontam para processos de contratualização no sentido de 

alcançarem uma maior eficiência dos recursos utilizados, um acesso mais alargado e facilitado aos serviços de saúde, a 

prestação de cuidados de elevada qualidade e o enfoque na promoção da saúde e na prevenção da doença. 

O estudo do panorama internacional revelou também que ressaltam evidentes algumas escolhas e características comuns, 

como a descentralização dos processos decisórios, prestação de contas, equipas multidisciplinares motivadas, envolvidas e 

mais próximas das populações que servem e, portanto, mais conhecedoras das suas necessidades e expectativas. Mais do 

que isso, assiste-se à tendência da integração de cuidados. 

Ainda que ressaltem diferenças significativas nos modelos de planeamento, contratualização e financiamento de serviços de 

saúde entre os diversos países em análise, parece indiscutível o papel fundamental que é atribuido aos cuidados de saúde 

primários como foco de todos os esforços para alcançar equidade, acesso, eficiência e qualidade e, por outro lado, à 

contratualização como ferramenta incontornável para a sua efectivação.  

Com efeito, independentemente do modelo de sistema de saúde, assiste-se a um movimento generalizado de adopção da 

contratualização que, actualmente, não se basta como ferramenta para um melhor planeamento de cuidados, obtenção de 

qualidade e eficiência, garante de uma maior autonomia responsabilizante e indutora de eficiência, mas que exige uma 

formação e competências específicas, questão particularmente salientada no contexto internacional, principalmente no Reino 

Unido e Austrália  

Na segunda fase do projecto, a equipa debruçou-se sobre as experiências inovadoras de gestão desenvolvidas em Portugal, 

pretendendo-se compreender a realidade dos processos de contratualização no contexto nacional e também perceber até 

que ponto o sistema, a organização e os prestadores haviam consolidado a aprendizagem recebida ao longo de mais de 

duas décadas. 

Concluiu-se que as experiências foram recebidas de uma forma geral com grande satisfação pelos profissionais, 

principalmente pelo facto de ganharem, assim, um voto de confiança nas escolhas que poderiam fazer pelos seus utentes. A 

autonomia técnica e organizacional, o reconhecimento e o desenvolvimento organizacional têm sido, de facto, as grandes 

conquistas dos profissionais, facultadas pelo Projecto Alfa, pelo RRE ou pelas USF. 

Por outro lado, a descontinuidade das políticas de contratualização, associada a sistemas de informação incipientes, a 

profissionais pouco motivados ou habilitados para processos de negociação e à falta de descentralização efectiva da gestão 

e da decisão poderão colocar em perigo a sobrevivência do modelo de contratualização tal como preconizado e idealizado. 

Todas as iniciativas implementadas desde a década de 90 contribuíram para o aperfeiçoamento do modelo, mas a 

aprendizagem, decisivamente, não terminou, impondo-se claramente a formação e a criação de competências para que os 

processos de negociação e contratualização se desenrolem de modo mais sofisticado e efectivo. Mas farão também falta 

sistemas de informação robustos e interoperáveis, assim como fazer reflectir no novo modelo os ensinamentos do passado, 

como a importância e a validade da descentralização de gestão e dos processos decisórios. 
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Na senda dos conhecimentos resultantes do estudo do contexto internacional e da realidade nacional, a equipa de 

investigação procedeu ao exercício de cenarização, tendo sido identificadas pelos peritos participantes duas forças motrizes 

principais que melhor se adequam a uma visão de contratualização em 2015 e que são os sistemas de informação, por um 

lado, e as autonomias, por outro. Os quatro cenários possíveis resultarão da conjugação destes factores primordiais e, mais 

do que isso, do sentido positivo ou negativo em que se poderão desenvolver. 

Recorde-se que os sistemas de informação foram definidos como uma força motriz de mudança que, quando associada à 

estratégia do governo, permite que se façam escolhas entre os pólos ―planeamento, monitorização e avaliação‖ e 

―impossibilidade do processo de contratualização‖, tendo sido ainda salientados como uma ferramenta fundamental e 

transversal ao processo de contratualização, no sentido de que, a existirem de forma consolidada, permitirão uma definição 

da estratégia mais informada, mensurável e aproximada da realidade, com uma avaliação de resultados fiáveis, um 

planeamento adequado às necessidades e uma monitorização e avaliação mais efectivas. 

Já as ―autonomias‖ são destacadas como força motriz de mudança, dado que, quando associadas à estratégia do governo, 

permitem que se caminhe entre um nível de inovação, satisfação e responsabilização ou, na sua evolução oposta, para uma 

abordagem de comando e controlo. Por seu turno, foram consideradas num sentido amplo, incluindo autonomia 

administrativa, técnica, gestionária, financeira, organizacional e profissional, relacionando-se proximamente com as questões 

da negociação, descentralização dos processos e a liberdade individual, traduzindo ainda um sistema de incentivos e de 

consequências e uma gestão de proximidade, num quadro de contratualização indutor de maior responsabilização, 

transparência e rigor.  

Neste sentido, emergiram 4 cenários, como podemos observar na figura seguinte. 

Figura 43: Matriz dos cenários 
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O Cenário A, o mais importante e menos previsível, revela um futuro bastante positivo, em que se verifica o progresso e 

sucesso de uma reforma que é sensata e prudente, e tem implícita uma maturidade organizacional, reconhecimento dos 

profissionais e recursos adequados que nos aproxima de uma ―contratualização por resultados‖. A prossecução e 

sustentabilidade do processo de contratualização tem subjacente o sucesso e sustentabilidade do próprio SNS, existindo 

flexibilidade, transparência nos custos, melhor desempenho, a garantia de acesso e um aumento da qualidade e da 

produtividade, uma boa relação custo-efectividade e ganhos de eficiência generalizados. 

Neste ambiente permitir-se-á medir, corrigir desvios, definir metas e indicadores que reflectem os diferentes estádios de 

experiência e desenvolvimento das equipas, bem como avaliar e monitorizar de modo mais eficaz, não só a organização, 

mas a actividade desenvolvida pelos diferentes profissionais. Em termos gerais, no âmbito do modelo de contratualização, 

aumentam os ganhos em saúde e o sistema é dotado de melhores estruturas de gestão. 

O cidadão, no centro do sistema de saúde, detém mais informação e tem uma maior capacidade de iniciativa, confia mais 

no sistema e vê as suas necessidades e expectativas satisfeitas. A utilização dos serviços é mais adequada, evitando os 

desperdícios associados a um fraco acompanhamento ao nível primário, é acrescentado valor para o cidadão e existe um 

reconhecimento social da qualidade do serviço prestado. 

Nesta realidade futura, em princípio, não são identificadas, no âmbito do modelo de contratualização, falhas sistémicas, de 

implementação, de modelo ou das práticas (profissionais). Pelo contrário, é um cenário impulsionado pela existência de um 

elevado nível de compromisso e confiança de todos os stakeholders e dos cidadãos, em que se pode assegurar, como se 

deixou referido, a sustentabilidade do modelo de contratualização e do próprio SNS.  

Para além disso, este futuro é, ainda, caracterizado por uma gestão da mudança da matriz de valores e do ambiente 

cultural, sendo suportada por estudos e avaliação de experiências documentadas a nível nacional e internacional, que 

permitiriam sustentar a reforma e garantir uma orientação política consistente, facilitadora, conciliadora e participada pelos 

diferentes actores e parceiros sociais. Está imbuída de uma cultura de benchmarking, a qual pressupõe uma necessidade de 

adaptação constante dos ―modos‖ de produção e um enfoque na componente clínica.  

O Cenário B, designado por ―Paradoxo‖, representa a não adaptação e adopção da perspectiva de gestão de mudança que a 

reforma em curso exige. Apresenta uma inadequação dos sistemas de informação que acompanhem a inovação, a 

satisfação e uma responsabilização num quadro de autonomia contratualizada. 

Nesta realidade futura, estamos longe de uma lógica de sistemas de informação integrados de saúde e de uma Rede 

Informática da Saúde, e da tão desejada interoperabilidade entre os sistemas com âmbito nacional e de aplicações que 

auxiliem a gestão clínica. 

Em termos gerais e no âmbito do modelo de contratualização, este é um futuro que compromete a sustentabilidade social, 

pois não contempla melhorias nos ganhos em saúde ou no acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde, há uma diminuição 

da qualidade dos cuidados e o sistema é dotado de estruturas de gestão ineficientes e tendencialmente insustentáveis. É, 

ainda, um cenário que vê reforçado o ―carácter extraordinário mas incerto‖ da actual reforma, salientando-se como um dos 
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maiores constrangimentos o absentismo de informação pertinente e ajustada à realidade, que não permite que se possa 

assegurar um melhor acompanhamento do doente na organização prestadora de cuidados e nos diferentes settings.  

O Cenário C resulta numa abordagem de comando e controlo, estruturada, informada e autoritária, que se traduz num 

modelo ―inteligente e perigoso‖, porque encontra suporte em sistemas de informação, que permitem o planeamento, 

monitorização e avaliação. 

Por seu turno, as opções políticas são reforçadas para manter uma política de centralismo e toda a legislação é concebida 

com esse objectivo, ignorando qualquer tipo de adequação às reais necessidades da reforma, que requer um processo de 

contratualização efectivo, devidamente sustentado por um modelo de monitorização e acompanhamento adequado e por um 

sistema de contrapartidas indutor de um maior desempenho e ajustado às realidades locais.  

Esta realidade pouco flexível, não parece sobreviver num universo de cerca de 10 milhões de portugueses, divididos em 74 

locais do país com variadíssimas unidades de prestação de cuidados. Consequentemente, resulta em diversas insuficiências 

e a própria arquitectura do sistema, caracterizado por um elevado grau de complexidade, aparenta uma quase 

impossibilidade de ser realizada com sucesso. Acresce que, neste contexto, a efectivação de uma contratualização interna 

dos ACES com as diferentes unidades funcionais, sem que esteja consolidado a sua autonomia e poder de decisão, conduz a 

uma maior complexidade do processo e diminui a sua qualidade, traduzindo-se, ainda, face a uma escassez de recursos, em 

elevados custos de transacção (tempo, implementação, formação, acompanhamento). 

O Cenário D – ―Regresso ao Passado‖ – representa o pior dos cenários, sendo caracterizado pela existência de um modelo 

impositivo que se afasta da implementação de um processo de contratualização de base relacional negocial e 

responsabilizante. Neste sentido, está subjacente um grande peso da gestão corrente por falta da efectiva descentralização 

e responsabilização que limita a introdução de uma visão mais estratégica. Além disso, persiste uma cultura intrínseca de 

comando e controlo pouco conducente à experimentação, inovação e adaptação a novos desafios.  

Reduz-se, portanto, à verificação do insucesso do processo de contratualização que não vingou quer em virtude da não 

existência de uma descentralização da gestão, assente na contratualização de responsabilidades associadas a um esquema 

de contrapartidas, quer ainda pela inadequação de um sistema de informação que possibilite um planeamento, 

monitorização e avaliação efectivos, num quadro de responsabilização, transparência e rigor.  

A verificar-se, este cenário implicaria um começar de novo, não sendo, no entanto, afastado o facto de a reforma ter 

deixado parte do seu legado, assumindo a forma de algumas estruturas organizacionais, de equipas de profissionais e de 

programas comunitários. 

Para efeitos comparativos, o quadro infra visa resumir os diferentes cenários e enunciar as respectivas implicações e acções 

encontradas para cada um deles. 
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Quadro 48: Resumo dos cenários e respectivas implicações e acções 

 

Cenário A 
Sustentabilidade do processo de contratualização 

e do próprio SNS 

Cenário B 
Paradoxo 

Cenário C 
Modelo burocrático estruturado 

Cenário D 
Regresso ao Passado 

CARACTERIZAÇÃO 
Processo de contratualização orientado para 
outcomes 

Sistemas de informação que não servem 
de suporte à autonomia contratualizada 

Modelo impositivo dotado de sistemas 
de informação robustos 

Modelo burocrático estruturado com deficiências 
graves ao nível dos sistemas de informação  

IMPLICAÇÕES 

 Sucesso da reforma 
 Transparência total 
 Exigência crescente no desempenho 
 Melhores resultados em saúde 
 Melhor captação dos MF 
 GC efectiva 
 Acompanhamento adequado do processo leva a 

melhor adequação da contratualização 
 Auto regulação 
 Grau acrescido de qualidade e satisfação 
 Exigência crescente dos profissionais e cidadãos 

 Atomização 
 Falta de informação 
 Falta de evidência 
 Ruptura financeira gera privatização 
 Desregulação/incapacidade do sector 
 Diminuição da efectividade 
 Caos conduz a parasitação do sistema 
 Maior liberdade 
 ―desnorte‖ 

 Dirigismo da reforma 
 Maior perigo actual 
 Centralização 
 Diminuição da criatividade e motivação 
 Estrangulamento operacional 
 Transferência de ACES/USF para outro 

nível – ULS 
 Insatisfação profissional 
 Manutenção da máquina burocrática 
 Perversão da reforma  
 Aumento dos custos de transacção 
 Diminuição da 

identificação/compromisso com a 
organização 

 Desresponsabilização dos actores 
 Ausência de Planeamento 
 Desmotivação geral 
 Desagregação organizacional 
 Saída de médicos de família para o sector privado 
 Janela de oportunidades para o sector privado 
 Desfragmentação completa 
 Resistência e conflitualidade 
 Colapso do SNS 

AGENDA 

ESTRATÉGICA 

 Prestação de contas 
 Processo de comunicação activo 
 Implementação de sistema de acreditação 
 Dar flexibilidade ao modelo de contratualização 
 Alterar modelos de financiamento nos CSP 
 Avaliação do processo de contratualização 
 Reconhecimento do mérito 

 Intervenção ―top down‖ da recentragem 
da política para o sector 

 Uniformização de sistemas 
 Plano estratégico para a implementação 

da reforma 
 Transparência (informação processo de 

contratualização) 
 Plano estratégico e operacional dos SI 
 Implementação da GC 
 Monitorização 

 Separação definitiva de 
SI/financiamento - ACSS 
 Recriar a missão dos CSP 
 Formação das lideranças 
 Reforma das ARS 
 Gestão por objectivos participada 
 Potenciar mecanismos de 
descentralização e responsabilização 
 Gestão de expectativas 
 Reforço da autonomia dos ACES 
 Potenciar o ―experimentalismo‖ 
 Apostar nos ACES com ―maior 
viabilidade‖ 
 Reengenharia organizacional 
 Apostar na formação competências 

 Investimento nos SI 
 Investimento na formação dos profissionais 
 Produção de evidência cientifica para a decisão 

estratégica 
 Activar/estimular ―motor‖ da mudança 
 Fomentar trabalho de equipa com responsabilização 
 Reforço dos mecanismos de negociação e 

desempenho 
 Recriar/fazer a reforma (começar de novo) 
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Uma análise conjunta dos cenários face ao contexto da actual reforma dos cuidados de saúde primários permite destacar 

alguns aspectos essenciais para o sucesso do processo de contratualização e da própria reforma, evidenciados quer pelos 

peritos no decorrer das várias reuniões de trabalho realizadas, quer pela revisão bibliográfica utilizada de suporte ao 

projecto de investigação: 

 O crescimento do número de USF e a implementação dos ACES não têm sido acompanhados dos recursos, 

estruturas e funções de acompanhamento que a reforma deveria garantir; 

 Perante uma deficiência na qualidade dos sistemas de informação, designadamente por questões que se prendem 

com a sua interoperabilidade, não existe um desenvolvimento profissional ou organizacional, sendo igualmente 

prejudicado o processo de garantia da qualidade. Neste sentido, exige-se uma informatização das unidades de 

saúde mais próxima de uma lógica de sistemas de informação integrados de saúde de âmbito nacional, que terá 

como impacto um novo modelo de governação capaz de dar respostas ao nível da operacionalidade, disponibilidade 

de dados, de medição, acompanhamento, monitorização e de regulação do mercado; 

 As assimetrias regionais não têm vindo a ser atendidas no âmbito do processo de contratualização que se espera 

induzir uma maior equidade na distribuição dos recursos; 

 A medição dos indicadores é desfasada dos diferentes estádios de experiências e desenvolvimento das equipas, em 

parte resultante de uma aparente incapacidade de monitorização, que origina perdas de efectividade e uma fraca 

qualidade dos dados; 

 O processo de gestão da mudança exige um ―motor central da mudança‖, definido como uma estrutura de 

referência, de captação e disseminação de boas práticas, que garante a sua coerência e bom funcionamento; 

 No âmbito do processo de contratualização deverão ficar estabelecidos, por negociação, os objectivos, o modelo de 

monitorização do desempenho e a metodologia de avaliação, para que a produção seja orientada para as 

necessidades em saúde da comunidade; 

 A contratualização, permitindo a introdução de mecanismos de correcção no funcionamento dos sistemas de saúde, 

precisa necessariamente de diferentes abordagens e de alguma flexibilização para melhor responder aos desafios; 

 Os profissionais deverão ser diferenciados e possuir um conjunto de competências, resultantes de uma maior 

exigência e responsabilização, o que pressupõe uma formação adequada sobre o modo de ―fazer contratualização‖ 

nas diferentes áreas profissionais, capacitação para formar equipas, competências para liderar localmente iniciativas 

inovadoras com resultados mensuráveis e um maior conhecimento através das tecnologias de informação; 

 Aperfeiçoamento do sistema de incentivos vigente que permita uma verdadeira ligação ao desempenho e premeiem 

o esforço naquilo que são as responsabilidades de uma prestação dirigida à melhoria dos cuidados de saúde das 

populações; 

 Adopção de um processo de governação clínica que assegura que os profissionais ―prestem contas‖ e se 

responsabilizem pelos actos da sua prática clínica. Neste sentido, subsistirá um espírito de responsabilização que 

determina uma maior satisfação dos profissionais intervenientes no processo de contratualização; 

 Num quadro de gestão efectiva da oferta e de controlo dos custos, a implementação da acreditação e sistemas de 

qualidade constitui um imperativo da reforma e uma prioridade estratégica; 

 Desenvolvimento de um plano de comunicação efectivo essencial para garantir quer o processo de contratualização 

externa, quer o processo de contratualização interno a encetar pelos ACES com as diferentes UF; 
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 A existência e disponibilidade de informação válida e relevante que apoie a tomada de decisão - decisão baseada na 

evidência - revela-se crucial, determinando, consequentemente, o necessário reforço e investimento estratégico nos 

sistemas de informação na saúde; 

 Após algumas experiências, impõe-se agora realizar uma avaliação do processo de contratualização para apreciar as 

medidas politicas implementadas e o seu impacto, bem como analisar a forma como poderão ser introduzidas 

alterações que permitam uma melhoria no seu funcionamento, tendo em vista um melhor planeamento em saúde; 

 Melhor adequação do modelo de financiamento aos CSP que se espera corrigir algumas das disfunções actualmente 

existentes. 

A reforma em curso assenta numa mudança organizacional que veio reconhecer a necessidade de transitar de modelos 

excessivamente centralizados e burocráticos, para outros que colocam na linha da frente da prestação de cuidados de saúde 

várias equipas de profissionais em contacto directo com os cidadãos. 

Ainda assim persistem, de alguma forma, processos impositivos associados a uma estrutura tradicional da função pública, 

que não potenciam a competitividade ou a cooperação e que podem implicar uma estagnação do processo de 

contratualização e o próprio insucesso da reforma. 

Este processo é agudizado por um conhecimento deficitário e de falta de competências por parte de alguns dirigentes, 

resultando numa desresponsabilização ou obstáculo à introdução da inovação e numa insatisfação e desmotivação 

generalizada dos profissionais.  

Neste sentido, realça-se que o processo de mudança deverá necessariamente assentar em processos de descentralização 

que confiram mais autonomia e competência aos ACES na gestão dos seus recursos e que os habilitem com apoios efectivos 

à sua gestão.  

No entanto, para que tal aconteça não podemos esquecer a necessidade de ter disponível informação válida, precisa e 

actual. 

Os fundamentos para um novo modelo organizacional e de contratualização para o conjunto das unidades de cuidados de 

saúde primários actualmente existentes, de que se espera a promoção de cuidados próximos da população e de elevada 

qualidade, num quadro de responsabilização pelo desempenho com sustentabilidade, estão actualmente lançados, sendo 

fulcral compreender se o desenho normativo que lhe está associado possuiu os instrumentos adequados para manter um 

processo de contratualização efectivo.  

Mais do que isso, não podemos ignorar que a actual mudança organizacional é uma transformação estrutural que implica 

um elevado nível de complexidade, atento o número de ACES implementados, sem prejuízo do impacto dos custos de 

transacção que, a médio e longo prazo, compreenderão. De facto, assegurar uma contratualização rigorosa destas relações 

é uma arquitectura em relação à qual urge considerar a dimensão de recursos que permita a viabilidade da fase de transição 

e o sucesso da reforma. 
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Não subsistem dúvidas que as transformações em curso requerem um planeamento estratégico e uma administração em 

saúde forte que corrija algumas das deficiências crónicas e outras que têm emergido do processo de mudança nos cuidados 

de saúde primários. 
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RECOMENDAÇÕES 

Considerando a aprendizagem adquirida por meio do estudo das diferentes abordagens e experiências inovadoras de gestão 

desenvolvidas no espaço internacional e nacional, tendo em conta os seus pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades 

e em atenção os cenários da contratualização em CSP que se podem actualmente equacionar para o futuro, o grupo de 

investigação emite algumas recomendações que entende deverem ser atendidas na construção do modelo de 

contratualização no actual contexto de reconfiguração organizacional dos CSP. 

Recomenda-se a reengenharia dos sistemas e das tecnologias de informação, especificamente: 

 A promoção de SI integrados que permitam acomodar todas as informações clínicas e que sirvam aos diferentes 

grupos de profissionais envolvidos na prestação de cuidados; 

 O reforço dos SI para o planeamento e gestão, com garante da privacidade e confidencialidade das partes 

envolvidas, que permita e facilite o benchmarking, que resolva os actuais problemas derivados da assimetria, das 

divergências e da falta de qualidade e fiabilidade da informação e que sustente a negociação, monitorização, 

acompanhamento e avaliação no âmbito do processo de contratualização; 

 A arquitectura dos SI enquadrada pela aplicação SICA (Sistema de Informação de Contratualização e 

Acompanhamento)17, resolvendo a falta de um planeamento transversal dos SI e a existência de SI locais, regionais 

e nacionais, convergindo todos estes sistemas para um mesmo indicador e valor; 

 Uma maior segurança, acessibilidade e agilização dos processos de implementação das tecnologias de informação 

(TI), representando a longo prazo uma redução dos custos, numa lógica de investimento; 

 A adequação das TI aos seus objectivos, ao tipo e importância dos dados e que permita tratar a informação em 

tempo útil; 

 A implementação de software actualizado em todas as unidades de saúde, ultrapassando o registo manual que 

ainda se faz; 

 Que facilite a implementação de um sistema de classificação de doentes; 

 Que garanta a credibilidade do processo e permita medir sem incertezas o cumprimento dos indicadores. 

Recomenda-se a promoção da qualidade da informação em saúde, especificamente: 

 Recolha de informação demográfica e epidemiológica em cada ACES que habilite os prestadores de cuidados a 

desenvolver as melhores respostas, definindo o perfil assistencial de cada unidade de saúde. 

Recomenda-se a requalificação do parque informático, especificamente: 

 Adequação do hardware às aplicações informáticas; 

 A renovação do parque informático, adequando as infra-estruturas tecnológicas ao processo de contratualização. 

Recomenda-se a reflexão sobre os indicadores existentes, especificamente: 

                                                 

17 O projecto SICA é um sistema de informação de acompanhamento da actividade realizada e de apoio à contratualização entre ARS e Instituições de Saúde. 
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 Definição de um número razoável de indicadores para que a negociação seja facilitada e efectiva; 

 Eliminação de indicadores redundantes; 

 Introdução de mais indicadores de resultados, com correspondente adequação dos SI; 

 Adequação dos indicadores a, por um lado, prioridades estratégicas e, por outro, a prioridades assistenciais dos 

ACES, variáveis em função das diferentes populações abrangidas; 

 Eliminação de indicadores de difícil monitorização; 

 Introdução de indicadores locais; 

 Introdução de indicadores directamente relacionados com as actividades das Unidades de Cuidados na Comunidade 

(UCC) e das Unidades de Saúde Pública (USP); 

 Selecção de indicadores macro em função da sua operacionalização em actividades micro nas diferentes unidades 

funcionais dos ACES, para um mesmo resultado em saúde; 

 Definição da métrica de medição; 

 Adequação dos indicadores à informação existente; 

 Definição de pacotes de indicadores por cada unidade funcional; 

 Hierarquizações dos indicadores, uma vez que existem indicadores relacionados com a actividade assistencial ao 

nível micro, enquanto outros respeitam a informação epidemiológica de nível meso ou macro; 

 Definição exacta de conceitos na formulação dos indicadores; 

 Definição cuidada dos padrões e de standards para o acompanhamento dos indicadores; 

 Distinção clara entre o que são outcomes e o que são outputs na definição de indicadores; 

 Eliminação de indicadores inexequíveis; 

 Priorização de indicadores, para implementação gradual; 

 Distinção entre indicadores para a contratualização externa e indicadores para a contratualização interna; 

 Introdução de indicadores para medir o cumprimento do plano estratégico pelos ACES; 

 Introdução de um indicador de processo que permita medir a qualidade da referenciação e da articulação entre os 

CSP e os outros níveis de cuidados, sendo, nesse caso, necessário definir o standard da boa referenciação e fazer 

acompanhar o indicador de um adequado SI, com comunicação em tempo real; 

 Introdução de indicadores para outras especialidades médicas que não apenas a medicina geral e familiar, como 

para a saúde pública ou para os cuidados na comunidade, permitindo uma contratualização por área funcional. 

Recomenda-se a afectação de recursos aos ACES, especificamente: 

 Introdução de uma componente económico-financeira para conhecimento da causa de eventuais desvios, 

distinguindo os recursos afectos e a produtividade/desempenho. 

Recomenda-se a adequação da contratualização às necessidades locais de saúde, especificamente: 

 Admitindo diversos perfis assistenciais e, assim, diversas carteiras básicas entre os diferentes ACES; 

 Equacionando a priorização das necessidades com referência à realidade de cada ACES. 

Recomenda-se a construção de um modelo de financiamento, especificamente: 
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 Modelo de base capitacional ajustada, adequado à lógica dos CSP e ao modelo organizacional dos ACES; 

 Adequação do financiamento à necessidade dos CSP se constituírem, como o gatekeeper do sistema de saúde. 

Recomenda-se a implementação de um sistema de classificação de doentes com ajustamento pelo risco, 

especificamente: 

 Criação de uma ferramenta robusta, consistente e exequível que categorize os doentes em função do risco; 

 Codificação de todas as consultas e episódios, garantindo, porém, que todos os profissionais procedem a um registo 

completo e correcto de toda a informação e que os SI permitem uma codificação rápida sem workload acrescido. 

Recomenda-se a constituição efectiva das diferentes unidades funcionais, especificamente: 

 Estruturação das unidades funcionais para além da mera justaposição de estruturas antigas reabsorvidas pelos 

novos ACES; 

 Enquadramento, estruturação e implementação das diferentes unidades funcionais, enquanto elementos essenciais 

na reconfiguração dos CSP. 

Recomenda-se a reabilitação e qualificação dos recursos humanos, especificamente: 

 Afectação de recursos humanos (RH) em número suficiente para a efectivação do novo modelo organizacional, 

nomeadamente, médicos, enfermeiros e administrativos; 

 Agilização dos processos de recrutamento, dificultados actualmente pelo facto de as Administrações Regionais de 

Saúde (ARS) serem institutos públicos e não Entidades Públicas Empresariais (EPE); 

 Formação dos coordenadores das Unidades de Apoio à Gestão (UAG), para que se encontrem efectivamente 

capacitados para apoiar os Directores Executivos (DE) dos seus ACES e preparados para o novo modelo 

organizacional, no qual se espera participação activa, dinamismo, sentido crítico e cultura gestionária; 

 Dotação de RH com competências multidisciplinares, designadamente para a gestão estratégica; 

 Adequação do processo formativo dos DE e dos Directores Clínicos dos ACES às necessidades de planeamento, 

gestão estratégica, levantamento de necessidades e aos processos de negociação no âmbito da contratualização, 

com componentes eminentemente práticas; 

 Criação de competências para a liderança e para a compreensão do core business e da visão macro das 

organizações e reconhecimento dessa qualidade como característica indispensável a um dirigente; 

 Configuração da formação como um processo conjunto, aplicável a todos os profissionais, conducente à 

uniformização da linguagem da contratualização e alinhando as pessoas na mesma rota estratégica, com uma visão 

sistémica, não exclusivamente fechada sobre o modelo, ou sobre o modo de fazer; 

 Apoio, acompanhamento e orientação dos profissionais; 

 Credibilização da formação junto dos profissionais como componente relevante e indispensável para a sua 

preparação no novo enquadramento organizacional; 

 Sensibilização dos profissionais para o sentido de missão nas organizações como factor fundamental para um 

processo de contratualização efectivo; 
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 Reconhecimento da necessidade de um processo de aprendizagem para processos de descentralização satisfatórios, 

que terá de ser mais ou menos longo consoante cada profissional e cada unidade de saúde, tendo em conta o seu 

desenvolvimento organizacional; 

 Promoção da utilização dos SI por todos os profissionais, capacitando-os e habilitando-os para as aplicações 

informáticas. 

Recomenda-se o fortalecimento da articulação entre os CSP e os outros níveis de cuidados, especificamente: 

 Reconfiguração do programa Alert P1, que tem tido um desempenho nem sempre satisfatório e adequado; 

 Definição do que é uma boa referenciação; 

 Criação respectiva de um indicador de processo. 

Recomenda-se o estabelecimento de canais de comunicação entre as diferentes instituições, especificamente: 

 Comunicação entre as ARS, os Departamentos de Contratualização e os ACES, com troca de informação e 

conhecimentos; 

 Definição de parcerias. 

Recomenda-se uma descentralização efectiva, especificamente: 

 Dos processos decisórios, determinante de processos de negociação satisfatórios; 

 Do planeamento e gestão estratégica, dado que se adequará melhor às necessidades das populações se definidos 

por quem as conhece melhor; 

 Dos processos de monitorização, para um controlo mais próximo do cumprimento dos acordos e para uma acção 

mais imediata; 

 Da informação financeira a disponibilizar em tempo útil pelas ARS; 

 Reajustamento do papel das ARS, permitindo a criação efectiva de um nível intermédio de gestão sem 

interferências ou obstáculos; 

 De autonomia financeira, para um processo de contratualização efectivo. 

Recomenda-se a definição de modelos de monitorização e acompanhamento, especificamente: 

 Que permitam um acompanhamento efectivo, dado o número de ACES; 

 Com carácter sistemático e obrigatório; 

 Com uma monitorização e acompanhamento efectivos das metas acordadas para o cumprimento dos objectivos 

traçados e assumidos pelas partes; 

 Com definição da periodicidade das reuniões; 

 Ao nível interno entre unidades funcionais e ACES, para reafirmar os compromissos assumidos, analisar desvios de 

desempenho, discutir aspectos relacionados com o funcionamento do serviço e permitir a correcção e ajuste dos 

objectivos definidos; 
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 Ao nível externo, com imposição de uma monitorização mais formal entre as ARS e os ACES, para garantir a 

verificação do cumprimento dos objectivos inicialmente assumidos. 

Recomenda-se processos de avaliação efectivos, especificamente: 

 Definição exaustiva da métrica para o cumprimento do acordo estabelecido; 

 Determinação clara de consequências, que promovam, em certa medida, a responsabilização e sensibilização para a 

mudança organizacional. 

Recomenda-se a implementação de um completo esquema de incentivos, especificamente: 

 Incentivos institucionais, com atribuição em tempo útil; 

 Incentivos pessoais traduzidos em formação; 

 Incentivos pessoais remuneratórios, associados a novas modalidades de pagamento e integrados como uma 

componente variável dependente de indicadores; 

 Promotor de motivação dos profissionais e recompensador do empenho; 

 Não relacionados apenas com indicadores económico-financeiros, sob pena de se penhorar a qualidade assistencial; 

 Cuidado na métrica de atribuição de incentivos no âmbito dos MCDT, dado que o critério da redução percentual 

poderá beneficiar quem era esbanjador e facilmente atinge o valor ideal e prejudicar quem já tinha alguma 

disciplina na prescrição. 

Recomenda-se a criação de estruturas de suporte à contratualização, especificamente: 

 De implementação no terreno, para processos de contratualização efectivos, credíveis e com qualidade; 

 Reforço de recursos humanos qualificados nos Departamentos de Contratualização; 

 Reconhecimento da necessidade de um processo de contratualização com carácter pedagógico, de apoio externo e 

de preparação para processos mais sofisticados no futuro, principalmente no que respeita a unidades em etapas de 

desenvolvimento organizacional mais precário; 

 Criação de uma estrutura de apoio e observação dos processos de contratualização, para a melhoria e 

aperfeiçoamento dos processos de contratualização, que esteja presente nas negociações e acompanhe as unidades 

de saúde antes e depois desse momento, que seja responsável pela identificação das falhas e principais obstáculos 

a processos de contratualização efectivos, assim como pela disseminação das boas práticas e pela emissão de 

recomendações, através da produção de relatórios regulares. 

Recomenda-se a implementação de uma contratualização interna efectiva, especificamente: 

 Uma nova filosofia de gestão introduzida com a negociação interna das USF, com disseminação para outras unidades 

funcionais; 

 Delineamento exacto da tramitação da contratualização interna. 

Recomenda-se o reforço da credibilização da contratualização, especificamente: 
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 Criação de uma estratégia de valorização da contratualização, enquanto instrumento para alcançar um melhor 

desempenho assistencial e económico-financeiro; 

 Qualificação dos RH para a liderança, governação clínica e cultura gestionária; 

 Constituição efectiva das unidades funcionais, incluindo UCC e URAP; 

 Reconhecimento da importância da UAG no apoio à direcção executiva dos ACES para a contratualização; 

 Observação e disseminação das boas práticas e resultados em consequência de processos de contratualização; 

 Distinção do modelo de contratualização e da antiga estrutura de comando e controlo; 

 Apresentação de indicadores exequíveis e de alcance possível pelas unidades funcionais; 

 Criação de um sistema de classificação de doentes, fundamental para uma contratualização efectiva; 

 Motivação dos profissionais para a contratualização; 

 Definição da missão do ACES, num modelo que enquadre de modo sinergético as suas várias componentes; 

 Determinação e orientação pelos princípios básicos da equidade, acesso e qualidade, com atenção nas assimetrias 

regionais, sob pena de desfasamento da realidade e ilegitimidade metodológica; 

 Definição de um plano regional de saúde, enquadrado em processos de contratualização; 

 Estabelecimento dos contratos-programa em tempo útil, sem atrasos; 

 Não negligenciar a contratualização já conseguida com as USF, enquanto exemplo para os processos futuros; 

 Reconfiguração organizacional efectiva, de que depende uma contratualização igualmente efectiva; 

 Alargamento da contratualização a todo o agrupamento e a todo o território nacional; 

 Reconhecimento pelas ARS de que a contratualização em saúde não deverá ser vista de uma forma burocrática, 

mas como um novo modelo que se adequa à reengenharia organizacional dos CSP. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Protocolo de estudo de caso 

Introdução ao Estudo de Caso - Objectivos 

OBJECTIVOS 

1. A identificação dos diferentes momentos, em que foi dado impulso ao processo de contratualização de CSP e a 

caracterização destas experiências nas perspectivas da mudança organizacional, trabalho em equipa, sistemas de 

incentivos e/ou penalizações e modelos de remuneração, forma de distribuição de recursos e modalidades de 

financiamento associadas, monitorização e acompanhamento do desempenho e actividade desenvolvida, ganhos em 

saúde alcançados e nível de satisfação das necessidades e expectativas dos cidadãos; 

2. A caracterização dessas etapas e a identificação dos elementos que podem ter contribuído ou desincentivado a 

adopção de mecanismos de contratualização efectivos; 

3. O enquadramento dos modelos organizacionais de CSP identificados, mediante o estudo e análise dos percursos de 

desenvolvimento, desde o Projecto Alfa, passando pelo Regime Remuneratório Experimental, até às Unidades de 

Saúde Familiar (USF), por um lado e, nas experiências inovadoras de reestruturação dos Centros de Saúde (CS), 

por outro; 

4. O estudo do impacto das diferentes abordagens de contratualização de CSP nos profissionais de saúde, nos utentes, 

na comunidade em geral e nas organizações e, mais especificamente, 

5. A análise do processo gradativo de aprendizagem e a sua influência nos resultados obtidos pelas actuais 

experiências de contratualização com as USF e com os CS. 

Questões de Investigação e Hipóteses do Estudo 

QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

De que forma e por que motivo o sistema tem interiorizado a aprendizagem resultante das sucessivas iniciativas de 

contratualização? 

Em que medida se pode considerar que o processo se acha adquirido ou, pelo contrário, ainda em fase de 

consolidação? 

PROPOSIÇÕES DO ESTUDO 

11. Podem identificar-se várias fases de desenvolvimento do processo de contratualização de CSP em Portugal, 

nomeadamente, o Projecto Alfa, o Regime Remuneratório Experimental (RRE), os CS (sub-região de saúde de Setúbal 

e Alentejo) e as USF. 

12. As diferentes fases do processo de contratualização de CSP em Portugal representaram uma aproximação ao modelo 

de contratualização em uma ou mais das etapas que o caracterizam em termos conceptuais: identificação de 

necessidades, estabelecimento de prioridades, verificação da capacidade instalada, negociação, fixação de objectivos 
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e metas, estabelecimento de acordos, monitorização e acompanhamento, avaliação e aplicação de sistema de 

consequências (incentivos e penalizações), sistemas de informação, reestruturação organizacional interna. 

13. As diferentes fases do processo de contratualização de CSP em Portugal influenciaram o espírito e a forma de 

actuação dos profissionais de saúde, tornando-os mais coesos e empenhados na consecução dos objectivos 

contratualizados em prol da obtenção de verdadeiros ganhos de acessibilidade, qualidade, efectividade e eficiência. 

14. As diferentes fases do processo de contratualização de CSP em Portugal influenciaram o espírito e o modelo de 

governação, no sentido de um maior empenho na aproximação à contratualização neste nível de cuidados. 

15. As USF resultantes da participação anterior no Projecto Alfa ou no RRE consistem actualmente em equipas mais 

estruturadas, consistentes, coesas e empenhadas no processo de contratualização. 

16. As USF que, no âmbito da contratualização, desenvolvem processos de negociação mais agilizados, estruturados e 

consistentes são as que se constituíram anteriormente como Projecto Alfa ou integraram o RRE. 

17. As USF constituídas anteriormente em Projecto Alfa e que recusaram integrar o RRE apresentavam um sentido de 

equipa elevado. 

18. Os CS que participaram nas experiências de contratualização desenvolvidas desde a década de 90 desenvolvem 

processos de negociação no âmbito da contratualização ágeis, estruturados e consistentes. 

19. O sistema tem interiorizado as sucessivas iniciativas de contratualização, sendo o actual modelo resultado de uma 

aprendizagem paulatina e de um aperfeiçoamento com base na experimentação. 

20. Apesar do aperfeiçoamento do actual modelo de contratualização, persistem ainda estrangulamentos ao 

desenvolvimento do modelo de contratualização. 

Modelo Teórico do Estudo de Caso 

ETAPAS E PERCURSOS DE CONTRATUALIZAÇÃO 

 

 

 

TIPO DE ESTUDO DE CASO – MÚLTIPLO INCORPORADO 

Alfa RRE USF

Alfa - USF

- RRE USF

- - USF

Alfa - -

CS 1996/2000
CS 2000/2005

(Setúbal e Alentejo)

CS 2005/2009

Setúbal - ULS

Alentejo - ACES

ULS/ACES 

(2010/2012) 
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 Estudo de Caso I: USF provenientes do Projecto Alfa e do RRE 

 Estudo de Caso II: USF provenientes do Projecto Alfa 

 Estudo de Caso III: USF provenientes do RRE 

 Estudo de Caso IV: USF que não tiveram anteriormente qualquer experiência de contratualização 

 Estudo de Caso V: Projectos Alfa que não tiveram continuidade em RRE ou em USF 

 Estudo de Caso VI: CS que participaram em processos de contratualização nos períodos 1996/2000, 2000/2005 e 

2005/2009 

O estudo será conduzido no sentido de obter uma replicação literal entre os estudos de caso I, II, III e VI e uma replicação 

teórica nos estudos de caso IV e V. 

TEORIAS PRELIMINARES 

O estudo de caso revelará que a experimentação das sucessivas iniciativas de contratualização beneficiou as 

equipas de profissionais, concedendo-lhes a oportunidade de desenvolverem e aperfeiçoarem ferramentas e 

competências para o actual de contratualização. 

O estudo de caso revelará ainda que a razão para a existência de um processo gradativo de aprendizagem 

encontra-se no facto de i) existir empenhamento de todos os profissionais no processo de contratualização, de ii) 

existir coesão no seio da equipa de profissionais de saúde e de iii) existirem trabalhos de preparação desenvolvidos 

pela equipa de profissionais que antecedem o processo de negociação. 

O estudo de caso revelará também que o sistema tem interiorizado uma aprendizagem resultante das sucessivas 

iniciativas de contratualização, mas que encontra actualmente estrangulamentos devidos em grande medida à 

deficiência e insuficiência dos sistemas de informação. 

TEORIA RIVAL 

O estudo de caso revelará também que as USF que não participaram no RRE, mas que ainda assim, apresentam 

competências para o modelo actual de contratualização, são caracterizadas por uma coesão e empenho vincados 

que não se coadunavam com o segundo regime. 
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Estudo de Caso 
V 

    X   

Estudo de Caso 
VI 

     X X 

 

*Estudos de Caso: 

Estudo de Caso I: Unidades de Saúde Familiar provenientes do Projecto Alfa e do Regime Remuneratório Experimental 

Estudo de Caso II: Unidades de Saúde Familiar provenientes do Projecto Alfa 

Estudo de Caso III: Unidades de Saúde Familiar provenientes do Regime Remuneratório Experimental 

Estudo de Caso IV: Unidades de Saúde Familiar não provenientes de qualquer experiência de contratualização 

Estudo de Caso V: Projectos Alfa que não tiveram continuidade em Regime Remuneratório Experimental ou em Unidade de Saúde Familiar 

Estudo de Caso VI: CS em processo de contratualização nos períodos 1996/2000, 2000/2005 e 2005/2009 

Procedimentos para a Recolha de Dados 

TÉCNICAS DE ANÁLISE 
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*Estudos de Caso: 

Estudo de Caso I: Unidades de Saúde Familiar provenientes do Projecto Alfa e do Regime Remuneratório Experimental 

Estudo de Caso II: Unidades de Saúde Familiar provenientes do Projecto Alfa 

Estudo de Caso III: Unidades de Saúde Familiar provenientes do Regime Remuneratório Experimental 

Estudo de Caso IV: Unidades de Saúde Familiar não provenientes de qualquer experiência de contratualização 

Estudo de Caso V: Projectos Alfa que não tiveram continuidade em Regime Remuneratório Experimental ou em Unidade de Saúde Familiar 

Estudo de Caso VI: CS em processo de contratualização nos períodos 1996/2000, 2000/2005 e 2005/2009 

NO FINAL DA RECOLHA DE DADOS 

1. Mapeamento do conhecimento e da construção da sua síntese 

2. Formação de um painel de peritos, para, numa primeira parte, divulgação dos resultados e, numa segunda parte, a 

sua discussão com a finalidade de consolidar as recomendações a emanar do estudo para o processo de 

contratualização no próximo triénio 
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Outline do Relatório do Estudo de Caso 

a. Descrição do Projecto Alfa, do RRE, do processo de contratualização com os CS e com as USF 

b. Resultados dos inquéritos de satisfação 

c. Cronologia dos diplomas legais 

d. Ciclo do processo de contratualização 


